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(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet 
för återhämtning och resiliens
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0408),

– med beaktande av artikel 294.2 och artikel 175 tredje stycket i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0150/2020),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och 
utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 58 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi, utskottet för transport och turism, budgetkontrollutskottet, 
utskottet för regional utveckling, 

– med beaktande av ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

– med beaktande av skrivelsen från utskottet för konstitutionella frågor,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0214/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG*

till kommissionens förslag

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

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 175 tredje 
stycket,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,
med beaktande av Regionkommitténs yttrande2, 
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och
av följande skäl:

(1) Enligt artiklarna 120 och 121 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) ska medlemsstaterna föra sin ekonomiska politik så att de bidrar till 
att förverkliga unionens mål och inom ramen för de allmänna riktlinjer som rådet 
anger. Enligt artikel 148 i EUF-fördraget ska medlemsstaterna genomföra en 
sysselsättningspolitik som beaktar riktlinjerna för sysselsättningen. Samordningen av 
medlemsstaternas ekonomiska politik är därför en fråga av gemensamt intresse.

(2) I artikel 175 i EUF-fördraget föreskrivs bland annat att medlemsstaterna ska 
samordna sin ekonomiska politik så att de mål om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning som anges i artikel 174 uppnås.

(2a) I artikel 174 i EUF-fördraget föreskrivs att för att främja en harmonisk utveckling 
inom hela unionen ska denna utveckla och fullfölja sin verksamhet för att stärka sin 
ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. I artikeln anges även att 
unionen särskilt ska sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika 
regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna. 
Bland de berörda regionerna ska särskild hänsyn tas till landsbygdsområden, 
områden som

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil  och strykningar med 
symbolen ▌.
1 EUT C , , s. .
2 EUT C , , s. .
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påverkas av industriella omställningar, öar, de yttersta randområdena och regioner 
med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, 
såsom de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, 
gränsregioner och bergsregioner, och deras utgångsläge och särdrag bör beaktas 
vid genomförandet av unionens politik.

(3) På unionsnivå utgör den europeiska planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken (den europeiska planeringsterminen), inbegripet principerna i 
den europeiska pelaren för sociala rättigheter, Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling, de nationella energi- och klimatplaner som har antagits inom ramen för 
styrningen av energiunionen och planerna för en rättvis omställning, ramar för att 
fastställa vilka nationella reformer som ska prioriteras och följa upp genomförandet av 
dem. Reformer som baseras på solidaritet, integration, social rättvisa och en rättvis 
fördelning av välståndet bör också behandlas, med målet att skapa sysselsättning av 
god kvalitet och hållbar tillväxt, genom att säkerställa lika tillgång till möjligheter 
och socialt skydd och genom att skydda sårbara befolkningsgrupper och förbättra 
alla medborgares levnadsstandard. Medlemsstaterna utformar egna nationella 
fleråriga investeringsstrategier som till stöd för dessa reformer. Dessa strategier bör i 
tillämpliga fall läggas fram tillsammans med de årliga nationella reformprogrammen 
som ett sätt att utforma och samordna prioriterade investeringsprojekt att stödja med 
nationell finansiering och/eller unionsfinansiering.

(3a) I enlighet med vad kommissionen uppgav i den årliga strategin för hållbar tillväxt 
2020 och den europeiska planeringsterminens vår- och sommarpaket 2020 bör den 
europeiska planeringsterminen bidra till genomförandet av den europeiska gröna 
given, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och Förenta nationernas mål 
för hållbar utveckling.

(4) Covid-19-utbrottet i början av 2020 förändrade de ekonomiska, sociala och 
budgetmässiga utsikterna för de kommande åren i unionen och i världen och kräver 
snabba, effektiva och samordnade insatser både på unionsnivå och nationell nivå för 
att hantera de enorma ekonomiska och sociala konsekvenserna för alla medlemsstater. 
De utmaningar som hänger samman med den demografiska situationen, social 
inkludering och sammanhållning har förstärkts av covid-19 och lett till 
asymmetriska konsekvenser för medlemsstaterna. ▌Covid-19-krisen och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat att utvecklingen av sunda, hållbara och 
resilienta ekonomier samt finansiella system och välfärdssystem som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper medlemsstaterna att reagera mer effektivt på 
kriser och att återhämta sig snabbare från dem på ett rättvist och inkluderande sätt. 
Otillräcklig resiliens kan också leda till negativa spridningseffekter av chocker 
mellan medlemsstaterna eller inom unionen som helhet, vilket därmed kan leda till 
utmaningar när det gäller konvergens och sammanhållning i unionen. I detta 
avseende kan en minskning av utgifterna för utbildning, kultur och hälso- och 
sjukvård visa sig vara kontraproduktiv för att uppnå en snabb återhämtning. 
Följderna av covid-19-krisen på medellång och lång sikt kommer att vara beroende av 
hur snabbt medlemsstaternas ekonomier och samhällen kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på det finanspolitiska utrymme och de åtgärder som 
medlemsstaterna har till sitt förfogande för att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och på deras ekonomiers och sociala strukturers resiliens. Hållbara 
och tillväxtfrämjande reformer och investeringar för att ta itu med de strukturella 
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svagheterna i ekonomierna stärker medlemsstaternas resiliens, ökar produktiviteten 
och konkurrenskraften samt minskar beroendet av kolbaserad energi. Dessa 
kommer därför att vara avgörande för att få ekonomierna på rätt spår ▌och minska 
ojämlikheterna och skillnaderna i unionen. 

(5) Genomförandet av hållbara och tillväxtfrämjande reformer och investeringar, som 
bidrar till sammanhållning och bygger upp en hög grad av resiliens i de nationella 
ekonomierna, samhällena och institutionerna, stärker anpassningsförmågan och 
frigör tillväxtpotentialen på ett sätt som är förenligt med Parisavtalet, är en av 
unionens politiska prioriteringar. De är ▌av avgörande betydelse för att kunna uppnå 
en hållbar, rättvis och inkluderande återhämtning och stödja den ekonomiska och 
sociala konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu mer nödvändigt efter pandemikrisen 
för att bana väg för en snabb återhämtning.

(5a) I artiklarna 2 och 8 i EUF-fördraget föreskrivs att unionen i all sin verksamhet ska 
syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och främja 
jämställdhet mellan dem. Jämställdhetsintegrering, inbegripet 
jämställdhetsbudgetering, bör därför genomföras i all unionspolitik och 
unionslagstiftning.

(5b) Kvinnor har stått i frontlinjen under covid-19-krisen, då de utgör majoriteten av 
hälso- och sjukvårdspersonalen i unionen, och de balanserar obetalt omsorgsarbete 
med sina anställningsskyldigheter. Situationen har blivit allt svårare för 
ensamstående föräldrar, varav 85 % är kvinnor. Investeringar i en robust hälso- och 
sjukvårdsinfrastruktur är också avgörande för att säkerställa jämställdhet och 
kvinnors ekonomiska egenmakt, bygga resilienta samhällen, bekämpa otrygga 
arbetsförhållanden i en kvinnodominerad sektor, främja skapandet av 
arbetstillfällen samt förebygga fattigdom och social utestängning, och de har en 
positiv effekt på BNP eftersom de gör det möjligt för fler kvinnor att delta i avlönat 
arbete.

(6) Tidigare erfarenheter har visat att investeringar ofta sjunker drastiskt under kriser. Mot 
bakgrund av detta är det viktigt att stödja strategiska offentliga och privata 
investeringar med europeiskt mervärde i denna särskilda situation, mildra effekterna 
av pandemin för att påskynda återhämtningen, bidra till att uppnå målen när det 
gäller den europeiska gröna given, social inkludering och sammanhållning, stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen med konkreta resultat i realekonomin och stärka 
den institutionella resiliensen och krisberedskapen. Investeringar i grön och digital 
teknik, forskning och innovation (FoI), inbegripet i en kunskapsbaserad ekonomi, 
kapacitet och processer som syftar till att underlätta omställningen till ren energi och 
cirkulär ekonomi, öka energieffektiviteten inom bostadssektorn och andra 
nyckelsektorer av ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en rättvis, inkluderande 
och hållbar tillväxt och bidra till att skapa sysselsättning. Sådana investeringar 
kommer också att bidra till att göra unionen mer resilient och mindre beroende genom 
att diversifiera de centrala leveranskedjorna. Det är lika viktigt att investera i tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse och sociala tjänster av allmänt intresse för att främja 
social inkludering och social sammanhållning.

(6a) Återhämtning bör uppnås och unionens och medlemsstaternas resiliens stärkas 
genom finansiering av sex europeiska prioriteringar, nämligen en rättvis grön 
omställning, digital omvandling, ekonomisk sammanhållning, produktivitet och 
konkurrenskraft, social och territoriell sammanhållning, institutionell resiliens och 
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strategier för att säkerställa att nästa generation européer inte blir en 
”nedstängningsgeneration”.

(6b) Investeringar i grön teknik, grön kapacitet och gröna reformer som syftar till att 
underlätta den rättvisa gröna omställningen och främjandet av omställningen till 
hållbar, säker och effektiv energi inom bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att bidra till en minskad användning av fossila 
bränslen i ekonomin på lång sikt och till unionens klimat- och miljömål, främja 
biologisk mångfald, uppnå hållbar tillväxt, uppmuntra den cirkulära ekonomin och 
bidra till att skapa sysselsättning.

(6c) Investeringar i digital teknik, digital infrastruktur och digitala processer kommer att 
öka unionens konkurrenskraft på global nivå och kommer också att bidra till att 
göra unionen mer resilient, mer innovativ och mindre beroende genom att de 
viktigaste leveranskedjorna diversifieras. Reformer och investeringar bör särskilt 
främja digitaliseringen av tjänster, utvecklingen av digital infrastruktur och 
datainfrastruktur, kluster och digitala innovationsknutpunkter och öppna digitala 
lösningar. Den digitala omställningen bör också ge incitament till digitaliseringen 
av små och medelstora företag. Den offentliga upphandlingen bör respektera 
principerna om interoperabilitet, energieffektivitet och skydd av personuppgifter 
samt möjliggöra deltagandet för små och medelstora företag och nystartade företag 
och främja användningen av lösningar med öppen källkod.

(6d) Reformer och investeringar som fokuserar på att öka den ekonomiska 
sammanhållningen och produktiviteten, på små och medelstora företag, på att 
stärka den inre marknaden och på konkurrenskraften bör möjliggöra en hållbar 
återhämtning av unionens ekonomi. Dessa reformer och investeringar bör också 
främja entreprenörskap, social ekonomi, utveckling av hållbara infrastrukturer och 
transporter och industrialisering och återindustrialisering samt mildra krisens 
effekter på processen för införandet av den gemensamma valutan i ansökande 
medlemsstater utanför euroområdet.

(6da) Reformer och investeringar bör också stärka den sociala sammanhållningen och 
bidra till att bekämpa fattigdom och ta itu med arbetslösheten. De bör leda till 
skapandet av högkvalitativa och stabila arbetstillfällen och inkluderingen av 
missgynnade grupper och kategorier av medborgare samt möjliggöra en 
förstärkning av den sociala infrastrukturen, de sociala tjänsterna, den sociala 
dialogen, det sociala skyddet och välfärden. Dessa åtgärder är av yttersta vikt för att 
våra ekonomier ska kunna återhämta sig utan att någon hamnar på efterkälken.

(6e) Unionen bör vidta åtgärder för att säkerställa att nästa generation européer inte 
drabbas permanent av covid-19-krisens konsekvenser och att generationsklyftan inte 
fördjupas ytterligare. Reformer och investeringar är nödvändiga för att främja 
utbildning och kompetens, inbegripet digital kompetens, kompetensens roll genom 
generationsbaserade prioriteringar för kompetenshöjning och omskolning av 
arbetstagare, integrationsprogram för arbetslösa, strategier för att investera i 
tillgång och möjligheter för barn och ungdomar på området för utbildning, hälsa, 
kost, sysselsättning och bostäder samt politik som överbryggar generationsklyftan.

(6f) Covid-19-krisen har också tydliggjort vikten av att stärka den institutionella och 
administrativa resiliensen och krisberedskapen, särskilt genom att förbättra 
kontinuiteten i affärsverksamhet och allmännyttiga tjänster, och hälso- och 
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sjukvårdsystemens tillgänglighet och kapacitet, förbättra effektiviteten inom den 
offentliga förvaltningen och de nationella systemen, bland annat genom att 
minimera den administrativa bördan och förbättra rättssystemens effektivitet samt 
förebygga bedrägerier och utöva tillsyn över penningtvätt. Man bör dra lärdom av 
erfarenheterna och öka medlemsstaternas institutionella resiliens.

(6g) Minst 40 % av beloppet för varje plan för återhämtning och resiliens inom ramen 
för faciliteten för återhämtning och resiliens (faciliteten) bör bidra till att integrera 
klimatåtgärder och åtgärder för biologisk mångfald, samtidigt som hänsyn tas till att 
minst 37 % av beloppet för varje plan för återhämtning och resiliens bör inriktas på 
att finansiera integrering av klimatåtgärder. Planerna för återhämtning och 
resiliens bör vara förenliga med EU-strategin för jämställdhet 2020–2025.

(6h) Minst 20 % av beloppet för varje plan för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten bör gå till den europeiska digitala strategin och förverkligandet av en 
digital inre marknad i syfte att öka unionens konkurrenskraft på global nivå och 
bidra till att göra unionen mer resilient, innovativ och strategiskt autonom.

(6i) Minst 7 % av beloppet för varje plan för återhämtning och resiliens inom faciliteten 
bör gå till investerings- och reformåtgärder inom ramen för var och en av de sex 
europeiska prioriteringarna, och samtidigt bör facilitetens hela anslag omfattas av 
de sex europeiska prioriteringarna.

(6j) Facilitetens allmänna mål bör vara att bidra till att hantera utmaningarna i samband 
med de sex europeiska prioriteringar som fastställs i denna förordning, genom att 
främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, och att bidra till målen för 
unionens politik, FN:s mål för hållbar utveckling, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, Parisavtalet och stärkandet av den inre marknaden. I detta syfte 
bör den bidra till att förbättra resiliensen och anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska konsekvenser och stödja den gröna och digitala 
omställningen ▌och på så sätt återställa tillväxtpotentialen i unionens ekonomier, 
främja sysselsättningen i covid-19-pandemins efterdyningar och främja hållbar 
tillväxt.

(6k) Faciliteten bör bidra till återhämtning och resiliens genom reformer och 
investeringar som gynnar samhället och demografin, särskilt barn, ungdomar och 
utsatta grupper, genom utbildning, samt som förbättrar affärsklimatet, 
insolvensreglerna, kampen mot aggressiva skattemetoder och som moderniserar 
våra ekonomier och vår industri, FoI, hållbar digital infrastruktur, energi- och 
transportinfrastruktur och konnektivitet. Faciliteten bör också bidra till 
utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi, stödja entreprenörskap, inbegripet 
små och medelstora företag, hälso- och sjukvårdssektorn, kultur och medier, idrott, 
turism och hotell- och restaurangbranschen, jordbruket och jordbruksbaserade 
livsmedelssektorer, stärka den biologiska mångfalden och miljöskyddet, 
livsmedelskedjor, främja den gröna omställningen genom begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt bidra till investeringar i hållbara och 
energieffektiva bostäder. Reformerna och investeringarna bör stärka systemen för 
socialt skydd och välfärd, den offentliga förvaltningen och tjänsterna av allmänt 
intresse, inbegripet rättvisa och demokrati, och bidra till att ta itu med de 
demografiska utmaningarna.
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(6l) Covid-19-krisen har allvarliga konsekvenser för de sociala aktiviteterna i samtliga 
medlemsstater. Verksamhet inom utbildning, de kulturella och kreativa sektorerna 
samt hotell- och restaurangbranschen och turismen har avstannat. Unionen och 
medlemsstaterna bör också investera i dessa mycket viktiga sektorer. 
Medlemsstaterna bör uppmuntras att avsätta minst 2 % av den totala budgeten till 
de kulturella och kreativa sektorerna och 10 % till investeringar i högkvalitativ och 
inkluderande utbildning.

(7) För närvarande finns det inget instrument som ger direkt ekonomiskt stöd kopplat till 
uppnåendet av resultat och till genomförandet av reformer och offentliga investeringar 
i medlemsstaterna som svar på covid-19-krisen. Återhämtningen av unionens 
ekonomi som helhet skulle kunna uppnås, inbegripet genom att styra investeringar 
och reformer mot befintliga EU-strategier och nuvarande utmaningar, till exempel 
de som identifieras inom den europeiska planeringsterminen, den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter, Förenta nationernas mål för hållbar utveckling, de 
nationella energi- och klimatplaner som har antagits inom ramen för styrningen av 
energiunionen och inom ramen för planerna för en rättvis omställning, för att få 
varaktiga effekter på ▌resiliensen i medlemsstaterna ▌.

(8) Mot denna bakgrund är det nödvändigt att stärka den nuvarande ramen för 
tillhandahållande av stöd till medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt stöd till 
medlemsstaterna genom ett innovativt verktyg. För detta ändamål bör ▌ faciliteten 
inrättas enligt denna förordning för att tillhandahålla ett effektivt och betydande 
finansiellt stöd för att påskynda genomförandet av hållbara reformer och relaterade 
offentliga och privata investeringar i medlemsstaterna som ett särskilt instrument 
utformat för att hantera de negativa effekterna och konsekvenserna av 
covid-19-krisen i unionen. Faciliteten bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program. Instrumentet kan också omfatta åtgärder för att stimulera 
privata investeringar genom stödsystem, bland annat via finansieringsinstrument, 
subventioner eller liknande system, förutsatt att reglerna för statligt stöd följs. 
Faciliteten kan dessutom också omfatta åtgärder för att främja utvecklingen av 
nationella utvecklingsbanker.

(9) Finansieringstyper och genomförandemetoder enligt denna förordning bör väljas 
utifrån deras förmåga att uppnå insatsernas särskilda mål och leverera resultat, med 
särskilt beaktande av ▌ den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör 
omfatta övervägande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser och 
enhetskostnader, samt finansiering som inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad 
som avses i artikel 125.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) 2018/10463 (budgetförordningen).

(9a) Åtgärder som syftar till att främja återhämtningen från den sociala och ekonomiska 
chocken till följd av covid-19-krisen bör vägledas av principerna om resiliens och 

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella 
regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, 
(EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012, EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
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ekologisk och social hållbarhet. De bör också sträva efter att kombinera behovet av 
brådskande insatser med ett långsiktigt perspektiv. Åtgärder som stöds av starka 
vetenskapliga rön och en bred politisk och social enighet bör inte försvagas eller 
skjutas upp, utan bör fortsätta att prioriteras.

(10) I enlighet med förordning [EURI], och inom ramen för de medel som tilldelas enligt 
den, bör åtgärder för återhämtning och resiliens inom faciliteten genomföras för att 
hantera de aldrig tidigare skådade sociala och ekonomiska effekterna av 
covid-19-krisen. Sådana ytterligare medel bör användas på ett sätt som säkerställer att 
de tidsfrister som fastställs i förordning [EURI] följs.

(10a) Faciliteten bör stödja projekt som respekterar additionalitetsprincipen för 
unionsfinansiering och som skapar ett verkligt europeiskt mervärde. Faciliteten bör 
inte ersätta återkommande nationella utgifter och inte strida mot unionens 
strategiska och ekonomiska intressen, och bör därför inte finansiera tredjeländers 
investeringsplaner.

(10b) Det europeiska mervärdet bör vara ett resultat av samspelet och kopplingarna 
mellan de sex europeiska prioriteringarna, skapa samstämmighet och synergier och 
ge samordningsvinster, rättssäkerhet, större effektivitet och komplementaritet.

(10c) En av lärdomarna från covid-19-krisen är att unionen bör diversifiera de kritiska 
leveranskedjorna, och ett av facilitetens mål bör därför vara att stärka unionens 
strategiska autonomi.

(10d) Beloppen från outnyttjade åtagandebemyndiganden och tillbakadragna anslag bör 
användas för att förstärka program med europeiskt mervärde, särskilt inom ramen 
för direkt förvaltning, till exempel program inom områdena FoI, utbildning och 
infrastruktur.

(10e) Planerna för återhämtning och resiliens inom faciliteten bör samverka med 
InvestEU-programmet, och kan medge bidrag till medlemsstatskomponenten inom 
InvestEU-programmet, särskilt till solvensen hos företag som är etablerade i de 
berörda medlemsstaterna. Planerna kan också medge bidrag till program inom den 
fleråriga budgetramen under direkt förvaltning för barn, ungdomar, inklusive 
Erasmus, kultur och FoI, inklusive Horisont Europa.

(10f) Next Generation EU bör inte bli en ekonomisk börda för kommande generationer 
utan bör återbetalas med nya egna unionsmedel. Dessutom är det mycket viktigt att 
de lån som tas inom ramen för Next Generation EU återbetalas i tid.

(11) Den facilitet som inrättas genom denna förordning återspeglar den europeiska gröna 
given som Europas strategi för hållbar tillväxt och unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling, och kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet och till att uppnå det övergripande målet att 
30 % av utgifterna i unionsbudgeten ska bidra till klimatmålen och att 10 % av 
utgifterna i unionsbudgeten ska bidra till målen för biologisk mångfald. I sina 
planer för återhämtning och resiliens bör medlemsstaterna ägna särskild 
uppmärksamhet åt stöd till och egenmakt för arbetstagare som kan drabbas av 
konsekvenserna av omställningarna, särskilt genom att genomföra den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och försvara principen om kollektiva förhandlingar. 

 ▌
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(15) Facilitetens särskilda mål bör vara att ge ekonomiskt stöd i syfte att uppnå tydliga 
delmål och mål för reformer och investeringar enligt planerna för återhämtning och 
resiliens. Detta särskilda mål bör eftersträvas i nära samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

(16) För att säkerställa dess bidrag till facilitetens mål bör planen för återhämtning och 
resiliens omfatta åtgärder för genomförande av reformer och offentliga 
investeringsprojekt genom en enhetlig, relevant, ändamålsenlig och effektiv plan för 
återhämtning och resiliens. ▌

(16a) Planerna för återhämtning och resiliens bör innehålla en detaljerad förklaring av 
hur planerna och åtgärderna för återhämtning och resiliens ska bidra till var och en 
av de sex europeiska prioriteringarna, inbegripet de respektive och övergripande 
minimibudgetanslagen.

(16b) Planerna bör också innehålla en förklaring av hur de bidrar till och inte strider mot 
unionens politik, FN:s mål för hållbar utveckling, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, Parisavtalet samt förstärkningen av den inre marknaden. 
Planerna bör också innehålla en förklaring av hur de bidrar till och inte strider mot 
unionens strategiska och ekonomiska intressen, inte ersätter nationella 
budgetutgifter och respekterar additionalitetsprincipen för unionens finansiering 
och principen om att inte orsaka betydande skada. Planerna bör förklara hur de är 
förenliga med principerna om EU-strategin för jämställdhet 2020–2025.

(16c) De nationella planerna för återhämtning och resiliens bör inte påverka rätten att 
ingå eller tillämpa kollektivavtal eller att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt med 
unionsrätt och nationell rätt och unionspraxis och nationell praxis.

(16d) Planerna bör förklara hur de bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med de 
utmaningar som fastställts i de relevanta landsspecifika rekommendationerna för 
den berörda medlemsstaten, eller i andra relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Om 
kommissionen efter en djupgående granskning kommer fram till att det i en 
medlemsstat råder obalanser eller alltför stora obalanser ska planerna innehålla en 
förklaring av hur rekommendationerna enligt artikel 6 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1176/20114 är förenliga med planerna. Planerna bör i 
detalj ange de planerade tydliga delmålen, målen och tidsplanen för genomförandet 
av reformerna och investeringarna.

(16e) Planerna bör utgöra ett omfattande reform- och investeringspaket och uppge hur de 
är förenliga. Planerna bör i detalj uppge de planerade offentliga och privata 
investeringsprojekten, den relaterade investeringsperioden och hänvisningar till 
involvering av privata partner, i tillämpliga fall. Planerna bör även innehålla den 
uppskattade totala kostnaden för reformerna och investeringarna. De bör i 
förekommande fall innehålla information om befintlig eller planerad 
unionsfinansiering och kopplingen mellan tidigare eller planerade reformer inom 
ramen för stödprogrammet för strukturreformen eller instrumentet för tekniskt stöd 
samt information om de kompletterande åtgärder som kan komma att behövas, 
inbegripet en tidsplan för alla policyåtgärder.

4 EUT L 306, 23.11.2011.
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(16f) Regionala och lokala myndigheter, som befinner sig närmast sina medborgare och 
har direkta erfarenheter av behoven och problemen i de lokala samhällena och 
ekonomierna, spelar en avgörande roll i den ekonomiska och sociala 
återhämtningen. Med beaktande av detta bör de aktivt involveras i planeringen och 
genomförandet av faciliteten, inbegripet i utarbetandet av planerna för 
återhämtning och resiliens samt förvaltningen av projekt inom ramen för faciliteten. 
För att fullt ut utnyttja regionala och lokala myndigheters potential för att uppnå 
återhämtning och resiliens bör de genomföra en del av facilitetens medel, samtidigt 
som medlemsstatens subsidiaritetsprincip beaktas.

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

(16h) Planerna bör innehålla en förklaring av medlemsstatens planer, system och 
konkreta åtgärder för att förhindra, upptäcka och åtgärda intressekonflikter, 
korruption och bedrägeri vid användning av de medel som härrör från faciliteten.

(16i) Planerna bör innehålla detaljer om medlemsstaternas arrangemang för att 
säkerställa att mottagande företag inte är involverade i några rapporteringspliktiga 
skattearrangemang enligt rådets direktiv (EU) 2018/8225 i samband med 
gränsöverskridande arrangemang.

(16j) Planerna bör i förekommande fall omfatta investeringar i gränsöverskridande eller 
paneuropeiska projekt för att stödja det europeiska samarbetet.

(16k) Alla medlemsstater som erhåller stöd genom faciliteten bör respektera och främja de 
värden som fastslås i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. Kommissionen 
bör ha befogenhet att initiera innehållandet av åtagande- eller 
betalningsbemyndigandena till medlemsstater inom ramen för faciliteten i händelse 
av generella brister när det gäller rättsstatens principer om de påverkar eller 
riskerar att påverka principerna om en sund ekonomisk förvaltning eller skyddet av 
unionens ekonomiska intressen. Faciliteten bör föreskriva tydliga regler och 
förfaranden för att initiera eller upphäva innehållandemekanismen. I detta 
avseende bör förfarandet för att initiera innehållandet av finansieringen inom 
ramen för faciliteten, och dess därpå följande placering i en reserv, endast kunna 
blockeras om en kvalificerad majoritet i rådet eller en majoritet i 
Europaparlamentet motsätter sig det. Utbetalningarna till slutmottagarna och 
stödmottagarna, inbegripet lokala och regionala myndigheter, bör fortsätta.

(16l) Åtgärder som inleddes från och med den 1 februari 2020 och som är kopplade till de 
ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19-krisen bör vara berättigade till 
finansiering.

(17) Om en medlemsstat undantas från övervakning och bedömning av den europeiska 
planeringsterminen på grundval av artikel 12 i förordning (EU) nr 472/20136, eller är 
föremål för övervakning enligt rådets förordning (EG) nr 332/20027, bör det vara 
möjligt att tillämpa bestämmelserna i den här förordningen på den berörda 
medlemsstaten i förhållande till de utmaningar och prioriteringar som identifieras 
genom de åtgärder som fastställs i de förordningarna.

5 EUT L 139, 5.6.2018.
6 EUT L 140, 27.5.2013.
7 EGT L 53, 23.2.2002.
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(18) För att bidra till medlemsstaternas utarbetande och genomförande av planerna för 
återhämtning och resiliens bör Europaparlamentet och rådet inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen kunna diskutera läget när det gäller återhämtning, 
resiliens och anpassningsförmåga i unionen. För att säkerställa lämpliga underlag bör 
denna diskussion grundas på kommissionens strategiska och analytiska information 
som finns tillgänglig inom den europeiska planeringsterminen och i tillämpliga fall på 
information om genomförandet av planerna under de föregående åren. Kommissionen 
bör samtidigt och på lika villkor förse Europaparlamentet och rådet med alla 
relevanta uppgifter. En dialog om återhämtning och resiliens som bygger på den 
befintliga strukturerade ekonomiska dialogen bör hållas i Europaparlamentets 
relevanta utskott för att säkerställa transparens och ansvarsskyldighet.

(19) För att säkerställa ett meningsfullt ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för återhämtning och resiliens är det lämpligt att 
fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag som är tillgängligt för dem inom faciliteten, när 
det gäller det ekonomiska stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte behöver 
återbetalas). Under 2021 och 2022 bör detta högsta bidrag beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av BNP per capita och den relativa arbetslösheten i 
varje medlemsstat för perioden 2015–2019. Under 2023 och 2024 bör detta högsta 
ekonomiska bidrag beräknas på grundval av befolkningsmängden, inversen av BNP 
och det ackumulerade BNP-fallet som konstaterats under perioden 2020–2021 
jämfört med 2019.

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett förfarande för medlemsstaternas inlämning av 
förslag till planer för återhämtning och resiliens, och innehållet i dessa planer. För att 
säkerställa att förfarandena är effektiva bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 30 april, i form av en separat bilaga till det 
nationella reformprogrammet. För att säkerställa ett snabbt genomförande bör 
medlemsstaterna den 15 oktober föregående år kunna lägga fram ett utkast till plan 
tillsammans med ett utkast till budget för det kommande året. För utarbetandet av 
planerna för återhämtning och resiliens kan medlemsstaterna använda instrumentet 
för tekniskt stöd i enlighet med förordning XX/YYYY [om inrättande av ett 
instrument för tekniskt stöd].

(20a) Kommissionen bör i sin utvärdering beakta de synergier som skapas mellan olika 
medlemsstaters planer för återhämtning och resiliens och komplementariteten 
mellan dessa planer och andra investeringsplaner på nationell nivå. Kommissionen 
bör i förekommande fall samråda med relevanta intressenter i unionen för att få 
deras synpunkter i fråga om egenansvar, förenlighet och effektivitet för den 
nationella planen för återhämtning och resiliens. Kommissionen bör också kräva att 
en oberoende expert genomför en konsekvensbedömning av planen ur ett 
jämställdhetsperspektiv eller själv genomföra en sådan bedömning. 

▌

(22) Kommissionen bör bedöma den plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen bör fullt ut respektera det nationella egenansvaret för förfarandet och 
bör också beakta de synergier som skapas mellan olika medlemsstaters planer för 
återhämtning och resiliens och komplementariteten mellan dessa planer och andra 
investeringsplaner på nationell nivå. Kommissionen bör bedöma planen för 
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återhämtning och resiliens på grundval av en förteckning över krav och en 
förteckning över kriterier som bör påvisa dess ändamålsenlighet, effektivitet, 
relevans och enhetlighet och som, för detta ändamål, bör beakta den motivering och 
de delar som den berörda medlemsstaten tillhandahåller ▌. 

(23) Lämpliga riktlinjer bör fastställas, som en bilaga till denna förordning, för att utgöra 
en grund för kommissionen att på ett transparent och rättvist sätt bedöma planerna för 
återhämtning och resiliens och för att fastställa det ekonomiska bidraget i enlighet med 
de mål och andra relevanta krav som fastställs i denna förordning. För transparensens 
och effektivitetens skull bör ett system för bedömningen av förslagen till planer för 
återhämtning och resiliens inrättas. Resultatet av bedömningen av de antagna 
planerna bör offentliggöras.

(24) För att bidra till utarbetandet av högkvalitativa planer och bistå kommissionen vid 
bedömningen av de planer för återhämtning och resiliens som medlemsstaterna lämnar 
in och i bedömningen av i vilken grad de har uppnåtts bör det finnas bestämmelser om 
användning av expertrådgivning och, på begäran av medlemsstaten, inbördes 
rådgivning och tekniskt stöd. När sådan expertis specifikt gäller 
arbetsmarknadspolitik bör arbetsmarknadens parter involveras.

(25) För enkelhetens skull bör det ekonomiska bidraget fastställas på basis av enkla 
kriterier. Det ekonomiska bidraget bör fastställas på grundval av de uppskattade totala 
kostnaderna för den plan för återhämtning och resiliens som föreslagits av den berörda 
medlemsstaten. Finansiering från faciliteten bör inte stödja åtgärder som minskar 
de offentliga intäkterna under en längre period eller permanent, såsom skatte- eller 
avgiftssänkningar.

(26) Förutsatt att planen för återhämtning och resiliens uppfyller bedömningskriterierna på 
ett tillfredsställande sätt bör den berörda medlemsstaten tilldelas det högsta 
ekonomiska bidraget om de uppskattade totala kostnaderna för de reformer och 
investeringar som ingår i planen för återhämtning och resiliens är lika med eller högre 
än det högsta ekonomiska bidraget i sig. Den berörda medlemsstaten bör i stället 
tilldelas ett belopp som är lika med den uppskattade totala kostnaden för planen för 
återhämtning och resiliens om den uppskattade totala kostnaden är lägre än det högsta 
ekonomiska bidraget i sig. Medlemsstaten bör inte beviljas något ekonomiskt bidrag 
om planen för återhämtning och resiliens inte på ett tillfredsställande sätt uppfyller 
bedömningskriterierna. Om kommissionen anser att planen inte på ett 
tillfredsställande sätt uppfyller bedömningskriterierna bör den informera 
Europaparlamentet och rådet och begära att den berörda medlemsstaten lämnar in 
en reviderad plan. 

▌

(28) Ekonomiskt stöd till en medlemsstats plan bör vara möjligt i form av ett lån, under 
förutsättning att ett låneavtal ingås med kommissionen, baserat på en vederbörligen 
motiverad begäran från den berörda medlemsstaten. Lån till stöd för genomförandet av 
nationella planer för återhämtning och resiliens bör tillhandahållas på löptider som 
återspeglar dessa utgifters långsiktighet och inbegripa en tydlig och exakt 
återbetalningsplan. Dessa löptider får avvika från löptiderna för de medel som 
unionen lånar för att finansiera lånen på kapitalmarknaderna. Det är därför nödvändigt 
att föreskriva en möjlighet att göra undantag från principen i artikel 220.2 i 
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budgetförordningen, enligt vilken löptiderna för lån till ekonomiskt stöd inte bör 
omvandlas.

(29) Begäran om ett lån bör motiveras av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta lånevolymen till varje medlemsstat inte överstiga 
6,8% av dess bruttonationalinkomst. En ökning av det begränsade beloppet bör i 
undantagsfall vara möjligt under förutsättning att det finns tillgängliga medel. Av 
samma skäl avseende en sund ekonomisk förvaltning bör det vara möjligt att betala ut 
lånet i form av delbetalningar mot uppfyllande av resultat.

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att lämna en motiverad begäran om att ändra planen 
för återhämtning och resiliens under genomförandet, om objektiva omständigheter 
motiverar ett sådant tillvägagångssätt. Kommissionen bör bedöma denna motiverade 
begäran och fatta ett nytt beslut inom två månader. Medlemsstaten bör när som helst 
under året kunna begära stöd genom instrumentet för tekniskt stöd i enlighet med 
förordning XX/YYYY [om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd] i syfte att 
ändra eller ersätta planen för återhämtning och resiliens.

(30a) Medlemsstaterna och de unionsinstitutioner som är med och antar besluten bör 
göra sitt bästa för att minska handläggningstiderna och förenkla förfarandena för 
att säkerställa det smidiga och snabba antagandet av beslut om mobilisering och 
genomförande av faciliteten.

(31) För att uppnå effektivitet och förenkling i den ekonomiska förvaltningen av 
instrumentet bör unionens ekonomiska stöd till planer för återhämtning och resiliens 
utformas som en finansiering baserad på uppnådda resultat mätta i förhållande till 
delmål och mål som anges i de godkända planerna för återhämtning och resiliens. Det 
ytterligare lånestödet bör därför kopplas till ytterligare delmål och mål jämfört med 
dem som är relevanta för det ekonomiska stödet (dvs. det icke återbetalningspliktiga 
stödet). Utbetalningar bör göras när de relevanta delmålen har genomförts.

(32) För att få till stånd en sund ekonomisk förvaltning bör särskilda regler fastställas för 
budgetåtaganden, utbetalningar, innehållanden, annullering och återbetalning av 
medel. För att säkerställa förutsebarhet bör det vara möjligt för medlemsstaterna att 
lämna in ansökningar om utbetalningar två gånger per år. Utbetalningarna bör göras i 
delbetalningar och baseras på en positiv bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen för återhämtning och resiliens. 
Kommissionen bör tillhandahålla en förhandsfinansiering på upp till 20 % av det 
totala stödet från fonderna, enligt beslutet om godkännande av en plan för 
återhämtning och resiliens. Det bör vara möjligt att hålla inne och annullera samt att 
minska och återkräva det ekonomiska bidraget om medlemsstaten inte genomför 
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planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt eller vid allvarliga 
oriktigheter, däribland bedrägeri, korruption och intressekonflikter. Återvinning 
bör, när så är möjligt, säkerställas genom avräkning mot utestående utbetalningar 
inom ramen för faciliteten. Lämpliga kontradiktoriska förfaranden bör inrättas för att 
säkerställa att kommissionens beslut avseende innehållande, annullering och återkrav 
av betalda belopp respekterar medlemsstaternas rätt att inkomma med synpunkter.

(32a) För att skydda unionens ekonomiska intressen vid genomförandet av faciliteten bör 
medlemsstaterna säkerställa ett fungerande ändamålsenligt och effektivt system för 
interna kontroller och återkräva belopp som felaktigt betalats ut eller använts 
felaktigt. Medlemsstaterna bör samla in uppgifter och information som gör det 
möjligt att förebygga, upptäcka och korrigera allvarliga oriktigheter, däribland 
bedrägeri, korruption och intressekonflikter i samband med de åtgärder som stöds 
genom faciliteten.

(33) För en effektiv övervakning av genomförandet bör medlemsstaterna rapportera 
halvårsvis inom den europeiska planeringsterminen om de framsteg som gjorts när det 
gäller att uppfylla planen för återhämtning och resiliens. Dessa av medlemsstaterna 
utarbetade rapporterna bör vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka bör användas som ett verktyg för att rapportera om framsteg 
mot slutförandet av planen för återhämtning och resiliens. Europaparlamentets 
behöriga utskott får när som helst höra medlemsstaternas företrädare med ansvar 
för planerna för återhämtning och resiliens och andra relevanta institutioner och 
intressenter för att diskutera de åtgärder som föreskrivs i och som ska vidtas enligt 
denna förordning.

(34) För transparensens skull bör de planer för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen överlämnas samtidigt till Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov informera om dem. Kommissionen bör se till att 
utgifterna inom ramen för faciliteten synliggörs genom att klart ange att de projekt 
som får stöd tydligt bör märkas som ”EU-initiativ för återhämtning”.

(35) Utgifterna inom ramen för faciliteten bör vara effektiva och ha en dubbel positiv 
inverkan på Europas återhämtning från krisen och på Europas omställning till en 
hållbar ekonomi. För att säkerställa en effektiv och enhetlig tilldelning av medel från 
unionsbudgeten, upprätthålla principen om sund ekonomisk förvaltning och undvika 
intressekonflikter bör åtgärder enligt denna förordning vara förenliga med och 
komplettera pågående unionsprogram, samtidigt som dubbel finansiering av samma 
utgifter undviks. Framför allt bör kommissionen och medlemsstaterna i alla skeden av 
förfarandet säkerställa en effektiv samordning för att säkerställa enhetlighet, 
samstämmighet, komplementaritet och synergi mellan olika finansieringskällor, och 
tekniskt stöd från instrumentet för tekniskt stöd. Medlemsstaterna bör i detta syfte 
vara skyldiga att lägga fram relevant information om befintlig eller planerad 
unionsfinansiering när de lämnar in sina planer till kommissionen. Ekonomiskt stöd 
inom faciliteten bör tillhandahållas utöver det stöd som ges inom andra unionsfonder 
och program, och de reformer och investeringsprojekt som finansieras inom faciliteten 
bör kunna erhålla finansiering från andra unionsprogram och unionsinstrument, under 
förutsättning att sådant stöd inte täcker samma kostnad.

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av 
den 13 april 2016 om bättre lagstiftning behöver faciliteten utvärderas på grundval av 
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information som samlats in i enlighet med särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i praktiken. En särskild resultattavla som 
kompletterar den befintliga sociala resultattavlan och den befintliga resultattavlan 
för förfarandet vid makroekonomiska obalanser bör inrättas i detta syfte. Utgifterna 
inom ramen för faciliteten bör omfattas av ett särskilt förfarande för beviljande av 
ansvarsfrihet, i ett separat kapitel i kommissionens rapport om beviljande av 
ansvarsfrihet enligt artikel 318 i EUF-fördraget. Uppgifter som samlas in för 
övervakningsändamål bör samlas in uppdelade efter kön.

(36a) Kommissionen bör vara ansvarig för genomförandet av faciliteten och bör inställa 
sig i Europaparlamentet för att vid behov ge förklaringar, även vid grov vårdslöshet 
eller försummelse. I detta avseende kan Europaparlamentet utfärda 
rekommendationer för att åtgärda de konstaterade bristerna.

(37) Det är lämpligt att kommissionen lägger fram en halvårsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om genomförandet av den facilitet som anges i denna 
förordning. Denna rapport bör innehålla detaljerad information om de framsteg som 
medlemsstaterna gör, inbegripet statusen när det gäller genomförandet av mål och 
delmål, enligt de godkända planerna för återhämtning och resiliens. Den bör också 
innehålla information om volymen på de intäkter som avsatts för faciliteten inom EU:s 
instrument för återhämtning under det föregående året, uppdelade per budgetpost, och 
hur de belopp som erhålls genom EU:s instrument för återhämtning bidragit till att 
uppnå målen för faciliteten.

(38) En oberoende utvärdering som granskar uppnåendet av målen för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning, effektiviteten i användningen av dess medel och dess 
mervärde bör genomföras. Utvärderingen bör om lämpligt åtföljas av ett förslag om 
ändringar av denna förordning. En oberoende efterhandsutvärdering bör dessutom 
behandla instrumentens långsiktiga effekter.

(38a) Kommissionen bör lägga fram översyner av genomförandet av faciliteten och vid 
behov föreslå ändringar av förordningen för att säkerställa ett fullständigt 
utnyttjande av anslagen.

(39) De planer för återhämtning och resiliens som ska genomföras av medlemsstaterna och 
de motsvarande ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör fastställas genom 
delegerade akter. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget avseende antagandet av planerna för återhämtning och resiliens och 
utbetalningen av det ekonomiska stödet när relevanta delmål och mål har uppnåtts bör 
delegeras till kommissionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet 
av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges 
systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med 
förberedelse av delegerade akter. Efter antagandet av en delegerad akt bör det vara 
möjligt för den berörda medlemsstaten och kommissionen att komma överens om 
vissa operativa arrangemang av teknisk natur, med detaljerade uppgifter om aspekter 
av genomförandet med avseende på tidsfrister, indikatorer för delmål och mål samt 
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tillgång till underliggande data. För att de operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under genomförandet av planen för återhämtning och 
resiliens ska kunna fortsätta att vara relevanta bör det vara möjligt att ändra delar i 
dessa tekniska arrangemang genom ömsesidig överenskommelse. Övergripande 
finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 
i EUF-fördraget är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i 
budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. De regler 
som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skydd av unionens 
budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna, 
eftersom respekt för rättsstaten är en förutsättning för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt unionsstöd.

(40) I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/20138, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2988/959, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/9610 och rådets förordning (EU) 2017/193911 ska 
unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet 
förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav 
på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I synnerhet gäller att 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet med förordning 
(EU) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, utföra administrativa 
utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det 
har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet med förordning (EU) 2017/1939 får 
Europeiska åklagarmyndigheten i överensstämmelse med Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2017/137112 utreda och lagföra bedrägeri och andra brott som 
skadar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med budgetförordningen ska varje 
person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att 
skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång 
som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av 
medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter till kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten. För att säkerställa full 
transparens bör slutmottagare eller mottagare av finansiering från faciliteten 
tillkännages. I syfte att utföra revisioner och kontroller av hur medlen har använts 

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om 
utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
9 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska 
gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).
10 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på 
platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier 
och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).
11 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om 
inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).
12 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom 
straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 
28.7.2017, s. 29).
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bör medlemsstaterna lämna information i elektroniskt format och i en enda databas, 
utan att detta skapar onödiga administrativa bördor.

(41) Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna själva utan snarare kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går 
denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det målet. 
Regelbundna översyner och uppdateringar om hur programmet fungerar bör 
lämnas till Europaparlamentet som underlag för diskussioner, till exempel vid 
konferensen om Europas framtid.

(42) För att snabbt kunna tillämpa de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den 
träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 
tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I 

Allmänna bestämmelser och finansieringsram

Artikel 1 

Syfte

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

I förordningen fastställs facilitetens mål, finansiering, formerna för unionens finansiering och 
reglerna för tillhandahållandet av sådan finansiering.

Artikel 2 

Definitioner

I denna förordning avses med unionsfonder:

1. unionsfonder: de fonder som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) YYYY/XX [nya förordningen om gemensamma bestämmelser]13. 

2. ekonomiskt bidrag: icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd som finns tillgängligt 
för tilldelning eller som tilldelas medlemsstaterna inom faciliteten.

2a. icke-revolverande lån: ett lån som ges till en medlemsstat med en fastställd 
återbetalningsplan i form av regelbundna delbetalningar.

13 EUT C , , s. .
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3. den europeiska planeringsterminen för samordning av ▌politiken (nedan kallad den 
europeiska planeringsterminen): det förfarande som anges i artikel 2-a i rådets 
förordning (EG) nr 1466/9714.

3a. nationell myndighet: en eller flera myndigheter, inbegripet myndigheter på 
regional och lokal nivå, samt medlemsstatsorganisationer i den mening som avses i 
artikel 2.42 i budgetförordningen, vilka samarbetar i en partnerskapsanda i 
överensstämmelse med medlemsstaternas institutionella och rättsliga ramar.

3b. additionalitet: vid tillämpningen av denna förordning efterlevnad av det 
additionalitetskrav som anges i [artikel 209.2 b] i [budgetförordningen] och, i 
tillämpliga fall, maximering av privata investeringar i enlighet med 
[artikel 209.2 d] i [budgetförordningen].

3c. delmål: tydliga, kvalitativa och kvantitativa, mätbara och kontrollerbara 
åtaganden som en medlemsstat gjort inom ramen för planerna för återhämtning 
och resiliens.

3d. resiliens: förmågan att hantera ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och 
ihållande strukturella förändringar till följd av alla typer av kriser på ett rättvist, 
hållbart och inkluderande sätt och att främja välbefinnande för alla.

3e. inte orsaka betydande skada: inte stödja eller bedriva ekonomisk verksamhet som 
orsakar betydande skada för ett miljömål, i förekommande fall, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/85215 (EU:s 
taxonomiförordning). Kommissionen ska utarbeta tekniska riktlinjer för den 
praktiska tillämpningen av principen om att inte orsaka betydande skada, med 
beaktande av den förordningen.

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

Artikel 3 
Tillämpningsområde

Tillämpningsområdet för den facilitet som inrättas genom denna förordning ska vara sex 
europeiska prioriteringar som är strukturerade i pelare enligt följande:
– En rättvis grön omställning, med beaktande av målen för den gröna given.
– Digital omvandling, med beaktande av målen för den europeiska digitala strategin. 
– Ekonomisk sammanhållning, produktivitet och konkurrenskraft, med beaktande av 

målen för industristrategin och SMF-strategin.
– Social och territoriell sammanhållning, med beaktande av målen för den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter.
– Institutionell resiliens, i syfte att öka krisreaktionskapaciteten och krisberedskapen.

14 Rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga 
finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (EGT L 209, 2.8.1997, s. 1).
15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för 
att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198, 22.6.2020, 
s. 13).
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– Next Generation EU-politiken, med beaktande av målen för den europeiska 
kompetensagendan, ungdomsgarantin och barngarantin.

Planer för återhämtning och resiliens som är berättigade till finansiering inom ramen för 
detta instrument ska tilldela 100 % av anslaget, mätt i samlade kostnader, till investerings- 
och reformåtgärder som omfattas av de sex europeiska prioriteringarna. Varje enskild 
nationell plan för återhämtning och resiliens ska tilldela minst 7 % av anslaget, mätt i 
samlade kostnader, till investerings- och reformåtgärder som omfattas av de sex europeiska 
prioriteringarna.

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

För att bidra till och vara helt förenligt med unionens klimat- och miljömål, särskilt 
omställningen för att uppnå unionens uppdaterade klimatmål för 2030 och uppfylla målet 
om klimatneutralitet i unionen senast 2050, i enlighet med [förordning (EU) 2020/XXX om 
inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning 
(EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)], ska minst 40% av anslaget till varje enskild plan 
för återhämtning och resiliens bidra till integreringen av klimat och biologisk mångfald i 
de sex europeiska prioriteringarna.

I linje med prioriteringarna i den europeiska digitala strategin och behovet av att uppnå en 
digital inre marknad, vilket kommer att stärka unionens konkurrenskraft på global nivå 
och dessutom bidra till att göra unionen mer resilient, mer innovativ och till dess 
strategiska autonomi, ska minst 20 % av beloppet för varje plan för återhämtning och 
resiliens bidra till finansieringen av digitala utgifter i de sex europeiska prioriteringarna.

Artikel 4
Allmänna och särskilda mål

1. Det allmänna målet för faciliteten ska vara att fokusera på de sex europeiska 
prioriteringar som anges i artikel 3. Särskild uppmärksamhet bör ägnas samspelet 
och kopplingarna mellan de sex europeiska prioriteringarna för att säkra 
samstämmighet och synergier och därigenom skapa ett europeiskt mervärde. 
Faciliteten ska främja unionens ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning och konvergens samt dess strategiska autonomi genom att 
förbättra medlemsstaternas resiliens, krisberedskap och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala, ekonomiska och jämställdhetsrelaterade konsekvenser, stödja den 
rättvisa gröna och digitala omställningen, ▌bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, främja skapandet av sysselsättning av god kvalitet efter 
covid-19-krisen, främja hållbar tillväxt och stärka euroområdet.

1b. Faciliteten ska bidra till målen för unionens politik, FN:s mål för hållbar 
utveckling, den europeiska pelaren för sociala rättigheter, Parisavtalet och 
stärkandet av den inre marknaden.

2. För att uppnå detta allmänna mål ska det särskilda målet för faciliteten vara att ge 
medlemsstaterna ekonomiskt stöd i syfte att uppnå de tydliga delmål och mål för 
hållbara tillväxtfrämjande reformer och investeringar som anges i deras planer för 
återhämtning och resiliens. Detta särskilda mål ska eftersträvas i nära och 
transparent samarbete med de berörda medlemsstaterna.
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Artikel 4a
Övergripande principer

1. Faciliteten får inte strida mot unionens strategiska och ekonomiska intressen. Stöd 
får i detta avseende inte ges till projekt som ingår i tredjeländers strategiska 
investeringsplaner och som omfattas av de faktorer som kan inverka på säkerheten 
eller den allmänna ordningen, som medlemsstaterna och kommissionen ska beakta 
i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/45216.

2. Stöd från faciliteten får inte ersätta återkommande nationella budgetutgifter och 
ska respektera principen om additionalitet från unionsfinansiering.

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

Artikel 5
Medel från EU:s instrument för återhämtning

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

a) Genom det belopp på 337 968 000 000 EUR som avses i artikel 3.2 a ii 
i förordning [EURI], i löpande priser [312 500 000 000 EUR i 2018 års priser], 
tillgängligt för icke återbetalningspliktigt stöd, om inte annat följer av artikel 4.4 och 
4.8 i förordning [EURI].

Dessa belopp ska utgöra externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet 
med artikel 21.5 i budgetförordningen.

b) Genom det belopp på 385 856 000 000 EUR som avses i artikel 3.2 b i 
förordning [EURI], i löpande priser [360 000 000 000 EUR i 2018 års priser], 
tillgängligt för icke-revolverande lån till medlemsstater enligt artiklarna 12 och 13, 
om inte annat följer av artikel 4.5 i förordning [EURI].

2. De belopp som avses i punkt 1 a får också täcka utgifter för den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och utvärdering som krävs för att förvalta faciliteten 
och för att uppnå dess mål, särskilt studier, expertmöten, informations- och 
kommunikationsåtgärder, inbegripet övergripande information om unionens politiska 
prioriteringar, i den mån de har anknytning till denna förordnings mål, samråd med 
nationella myndigheter, arbetsmarknadens parter, det civila samhället, i synnerhet 
ungdomsorganisationer, och andra relevanta intressenter, utgifter för it-nätverk 
som fokuserar på informationsbehandling och -utbyte, gemensamma it-verktyg samt 
alla andra utgifter för tekniskt och administrativt stöd som kommissionen har för 
förvaltningen av faciliteten. Utgifterna får också täcka kostnader för annan 
stödverksamhet såsom kvalitetskontroll och övervakning av projekt på fältet samt 
kostnader för inbördes rådgivning och experter för bedömning och genomförande av 
hållbara tillväxtfrämjande reformer och investeringar. För sådan verksamhet får 
medlemsstaterna också begära tekniskt stöd i enlighet med förordning XX/YYYY 
[inrättande av ett instrument för tekniskt stöd].

16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram 
för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (EUT L 79I, 21.3.2019, s. 1).
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2a. Före den 31 december [2024] ska kommissionen beräkna det förväntade belopp i 
outnyttjade åtagandebemyndiganden och tillbakadragna anslag som är tillgängligt 
för icke-återbetalningspliktigt stöd enligt punkt 1 a i denna artikel, och som kan 
föras in i unionens budget för att förstärka program med europeiskt mervärde 
såsom externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.5 i 
budgetförordningen i EU:s förslag till budget 2025.
Kommissionen ska på individuell basis föreslå att de program som anges i första 
stycket förstärks först efter det att en bedömning gjorts där det konstaterats att de 
berörda programmen behöver ökad finansiering för att de mål som fastställs i 
respektive lagstiftning ska kunna uppnås.

Kommissionens bedömning ska läggas fram för budgetmyndigheten. Parlamentet 
och rådet ska ha möjlighet att ändra, godkänna eller förkasta vart och ett av 
kommissionens förslag att förstärka de särskilda program som anges i första stycket 
i denna punkt.
De belopp som inte används för att förstärka de program som anges i första stycket i 
denna punkt ska användas i sin helhet för återbetalning av den finansiering som 
kommissionen har använt för att finansiera faciliteten.

Artikel 6
Medel från program med delad förvaltning

1. Medel som tilldelas medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning får på deras 
begäran överföras till faciliteten. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i 
enlighet med artikel 62.1 a i budgetförordningen. Dessa medel ska användas till 
förmån för den berörda medlemsstaten, med en högsta gräns på 5 % av 
medlemsstatens budgetanslag.

2. Medlemsstaterna får föreslå att upp till 5 % av deras planer för återhämtning och 
resiliens tilldelas instrumentet för tekniskt stöd och InvestEU-programmet, särskilt 
för solvensstödåtgärder, samt program inom den fleråriga budgetramen med direkt 
förvaltning för barn, ungdomar, inklusive Erasmus, kultur, samt forskning och 
innovation, inklusive Horisont Europa, men endast om det tilldelade beloppet ska 
bidra till att uppnå målen och uppfylla kraven i denna förordning i enlighet med 
artiklarna 3, 4 och 4a och följer bedömningsförfarandet i artikel 17. Det tilldelade 
beloppet ska användas i enlighet med reglerna för de fonder till vilka medlen förs 
över och till förmån för den berörda medlemsstaten. Ingen medfinansiering krävs 
för det belopp som förs över. Kommissionen ska genomföra dessa medel i enlighet 
med artikel 62.1 a i budgetförordningen.

Artikel 7
Genomförande

Faciliteten ska genomföras av kommissionen genom direkt förvaltning i enlighet med 
budgetförordningen.
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Artikel 8
Additionalitet och kompletterande finansiering

Stöd inom faciliteten ska ges utöver det stöd som ges inom andra unionsfonder och program 
och den finansiering som tillhandahålls av Europeiska investeringsbanksgruppen eller 
andra internationella finansinstitutioner där en medlemsstat är aktieägare. Reform- och 
investeringsprojekt kan få stöd från andra unionsprogram och unionsinstrument, under 
förutsättning att sådant stöd inte täcker samma kostnad.

Artikel 9
Åtgärder som kopplar faciliteten till sund ekonomisk styrning

När stabilitets- och tillväxtpaktens allmänna undantagsklausul har avaktiverats ska 
kommissionen inom tre månader lägga fram ett förslag till ändring av denna förordning 
för att koppla faciliteten till sund ekonomisk styrning i enlighet med artikel 15.7 i 
[förordningen om gemensamma bestämmelser]. ▌

Artikel 9a
Åtgärder för att koppla faciliteten till skyddet av unionsbudgeten vid generella brister när 

det gäller rättsstatens principer
1. Faciliteten ska endast vara tillgänglig för medlemsstater som har förpliktat sig att 

respektera rättsstatens principer och unionens grundläggande värderingar.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att initiera innehållandet av åtagande- eller 
betalningsbemyndigandena till medlemsstater inom ramen för faciliteten i 
händelse av generella brister när det gäller rättsstatens principer om de påverkar 
eller riskerar att påverka principerna för en sund ekonomisk förvaltning eller 
skyddet av unionens ekonomiska intressen.

3. Följande ska särskilt anses vara generella brister när det gäller rättsstatens 
principer om de påverkar eller riskerar att påverka principerna för en sund 
ekonomisk förvaltning eller skyddet av unionens ekonomiska intressen:
a) Att äventyra rättsväsendets oberoende, även att på något sätt begränsa 

möjligheten att utöva rättsliga funktioner självständigt genom att externt 
påverka garantierna för oberoende, genom att inskränka domar på order 
utifrån, genom att godtyckligt se över regler om anställning eller 
anställningsvillkor för personal inom rättsväsendet, genom att utöva 
inflytande över anställda inom rättsväsendet på ett sätt som äventyrar deras 
opartiskhet eller genom att inkräkta på juridiska ombuds oberoende.

b) Att inte förhindra, rätta till eller tillgripa påföljder mot godtyckliga eller 
olagliga beslut från myndigheter, inklusive brottsbekämpande myndigheter, 
att undanhålla dessa myndigheter finansiella resurser och personalresurser 
så att de inte kan fungera korrekt eller att underlåta att säkerställa att inga 
intressekonflikter föreligger.

c) Att begränsa tillgången till rättsmedel och deras effektivitet, inbegripet 
genom restriktiva förfaranderegler, bristfälligt genomförande av domar, 
eller att begränsa effektiva utredningar, åtal eller påföljder för överträdelser 
av lagstiftningen.
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d) Att äventyra en medlemsstats administrativa kapacitet att iaktta 
unionsmedborgarskapets skyldigheter, inbegripet förmågan att effektivt 
genomföra de bestämmelser, normer och den politik som utgör kärnan i 
unionsrätten.

e) Åtgärder som försvagar skyddet av den konfidentiella kommunikationen 
mellan advokat och klient.

4. En generell brist när det gäller rättsstatens principer i en medlemsstat kan i 
synnerhet fastställas när ett eller flera av följande områden påverkas eller riskerar 
att påverkas:
a) Att de myndigheter i medlemsstaten som genomför faciliteten fungerar väl, i 

synnerhet i samband med offentlig upphandling eller förfaranden för 
beviljande av bidrag.

b) Att marknadsekonomin fungerar väl och att konkurrensen och 
marknadskrafterna inom unionen därmed respekteras, samt att 
medlemskapets skyldigheter genomförs effektivt, inbegripet uppslutningen 
kring målet om en politisk, ekonomisk och monetär union.

c) Att de myndigheter som ansvarar för finansiell kontroll, övervakning och 
intern och extern revision fungerar väl, och att det finns välfungerande 
effektiva och transparenta system för ekonomisk förvaltning och 
ansvarsskyldighet.

d) Att utrednings- och åklagarmyndigheterna fungerar väl vad gäller åtal för 
bedrägeri, inbegripet skattebedrägeri, korruption eller andra överträdelser av 
unionsrätten som rör genomförandet av faciliteten.

e) Att oberoende domstolar gör en effektiv rättslig prövning av åtgärder eller 
underlåtenhet att vidta åtgärder av de myndigheter som avses i leden a, c och 
d.

f) Att nationella domstolar eller administrativa myndigheter förebygger och 
beivrar bedrägerier, inbegripet skattebedrägerier, korruption eller andra 
överträdelser av unionsrätten i samband med genomförandet av faciliteten, 
och påför mottagarna effektiva och avskräckande sanktioner.

g) Att medel som betalats ut på felaktiga grunder återvinns.
h) Att skatteundandragande och skattekonkurrens förebyggs och beivras samt 

att myndigheter som bidrar till administrativt samarbete i skattefrågor 
fungerar väl.

i) Att det finns ett effektivt och tidkritiskt samarbete med Olaf och, förutsatt att 
den berörda medlemsstaten deltar, med Eppo, i deras utredningar eller åtal 
enligt deras respektive rättsakter och principen om lojalt samarbete.

j) Att faciliteten genomförs korrekt efter en systematisk kränkning av 
grundläggande rättigheter.

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

a) Förbud mot att ingå nya rättsliga åtaganden.
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b) Innehållande av åtagandebemyndiganden.
c) Minskning av åtaganden, även genom finansiella korrigeringar.
d) Minskning av förfinansiering.
e) Avbrott i betalningsfrister.
f) Innehållande av utbetalningar.

Om inte annat föreskrivs i beslutet om att anta åtgärderna ska införandet av 
lämpliga åtgärder inte påverka medlemsstaternas skyldighet att göra betalningar 
till slutliga mottagare eller stödmottagare. Regionala och lokala åtgärder som 
berättigar till stöd ska fortsätta att omfattas av faciliteten. I händelse av brister 
från en medlemsstats sida ska regionala och lokala åtgärder som berättigar till 
stöd fortsätta att omfattas av faciliteten.

De åtgärder som vidtas ska stå i proportion till arten av den generella bristen när 
det gäller rättsstatens principer, samt hur allvarlig, långvarig och omfattande den 
är. De ska i så stor utsträckning som möjligt inriktas på de unionsåtgärder som 
påverkas eller kan komma att påverkas av denna brist.
Kommissionen ska via en webbplats eller internetportal tillhandahålla information 
och vägledning till de slutliga mottagarna eller stödmottagarna om 
medlemsstaternas skyldigheter.

Kommissionen ska också på samma webbplats eller portal tillhandahålla lämpliga 
verktyg för slutliga mottagare eller stödmottagare, så att kommissionen får 
information om varje överträdelse av dessa skyldigheter som, enligt dessa slutliga 
mottagare eller stödmottagare, direkt påverkar dem. Information som lämnas av 
slutliga mottagare eller stödmottagare i enlighet med denna punkt får endast 
beaktas av kommissionen om den åtföljs av ett bevis på att den berörda slutliga 
mottagaren eller stödmottagaren har lämnat in ett formellt klagomål till den 
behöriga myndigheten.

Baserat på den information som lämnas av de slutliga mottagarna eller 
stödmottagarna ska kommissionen säkerställa att varje belopp som 
medlemsstaterna ska betala verkligen betalas till de slutliga mottagarna eller 
stödmottagarna.

6. Om kommissionen anser att den har rimliga skäl att tro att villkoren i punkt 4 är 
uppfyllda ska den skriftligen meddela medlemsstaten detta och ange på vilka 
grunder den baserat sin slutsats. Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta 
Europaparlamentet och rådet om varje sådant meddelande och dess innehåll.

När kommissionen bedömer huruvida villkoren i punkt 4 är uppfyllda ska den ta 
hänsyn till all relevant information, beslut av Europeiska unionens domstol, 
Europaparlamentets resolutioner, revisionsrättens rapporter samt slutsatser och 
rekommendationer från relevanta internationella organisationer och nätverk. 
Kommissionen ska också beakta de kriterier som används inom ramen för 
unionens anslutningsförhandlingar, särskilt kapitlen om regelverket avseende 
rättsväsendet och grundläggande rättigheter, rättvisa, frihet och säkerhet, 
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finansiell kontroll och beskattning, samt de riktlinjer som används inom ramen för 
samarbets- och kontrollmekanismen för att följa utvecklingen i en medlemsstat.

Kommissionen ska bistås av en panel av oberoende experter, som ska inrättas 
genom en delegerad akt.

Kommissionen får begära ytterligare uppgifter som är nödvändiga för 
bedömningen, både före och efter att den har dragit en slutsats.

Den berörda medlemsstaten ska tillhandahålla nödvändiga uppgifter och får 
lämna synpunkter inom en tidsfrist som fastställs av kommissionen, som inte får 
vara kortare än en månad och inte heller längre än tre månader från den dag då 
slutsatsen meddelades. I sina synpunkter får medlemsstaten föreslå att 
korrigerande åtgärder antas.

Kommissionen ska beakta de uppgifter som inkommit och eventuella synpunkter 
från den berörda medlemsstaten, samt lämpligheten av eventuella föreslagna 
korrigerande åtgärder när den fattar beslut om att anta ett beslut om någon av de 
åtgärder som avses i punkt 5 eller inte. Kommissionen ska inom en vägledande 
frist på en månad, och i vilket fall som helst inom rimlig tid från dagen då 
uppgifterna mottogs, besluta om hur de mottagna uppgifterna ska följas upp

När kommissionen bedömer åtgärdernas proportionalitet ska den ta vederbörlig 
hänsyn till den information och vägledning som avses i denna punkt.

Om kommissionen anser att det föreligger en generell brist när det gäller 
rättsstatens principer, ska den genom en genomförandeakt anta ett beslut om de 
åtgärder som avses i punkt 5.

Vid samma tidpunkt som kommissionen antar sitt beslut ska ett förslag om 
överföring till en budgetreserv av ett belopp som motsvarar värdet av de antagna 
åtgärderna översändas samtidigt till Europaparlamentet och rådet.

Genom undantag från artikel 31.4 och 31.6 i budgetförordningen ska 
Europaparlamentet och rådet överlägga om förslaget till överföring inom fyra 
veckor från det att det mottagits av båda institutionerna. Förslaget till överföring 
ska anses vara godkänt såvida inte Europaparlamentet, med en majoritet av de 
avgivna rösterna, eller rådet, med kvalificerad majoritet, inom fyra veckor beslutar 
att ändra eller förkasta det. Om Europaparlamentet eller rådet ändrar förslaget till 
överföring ska artikel 31.8 i budgetförordningen tillämpas.

Det beslut som avses i det åttonde stycket ska träda i kraft om varken 
Europaparlamentet eller rådet inom den period som avses i det tionde stycket 
förkastar förslaget till överföring.

7. Den berörda medlemsstaten får när som helst till kommissionen överlämna ett 
formellt meddelande med de belägg som visar att den generella bristen när det 
gäller rättsstatens principer har åtgärdats eller inte längre föreligger.
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På den berörda medlemsstatens begäran eller på eget initiativ ska kommissionen 
inom en vägledande frist på en månad, och i vilket fall som helst inom rimlig tid 
från dagen då det formella meddelandet mottogs, göra en bedömning av 
situationen i den berörda medlemsstaten. När de generella brister när det gäller 
rättsstatens principer som låg till grund för antagandet av de åtgärder som avses i 
punkt 5 helt eller delvis inte längre föreligger, ska kommissionen utan dröjsmål 
anta ett beslut om att upphäva dessa åtgärder helt eller delvis. Vid samma tidpunkt 
som kommissionen antar sitt beslut ska ett förslag om att helt eller delvis upphäva 
den budgetreserv som avses i punkt 6 översändas samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet. Det förfarande som föreskrivs i punkt 5 ska tillämpas.

KAPITEL II

Ekonomiskt bidrag, tilldelningsprocess och lån

Artikel 10
Högsta ekonomiskt bidrag

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas för varje medlemsstat för tilldelning av det belopp 
som avses i artikel 5.1 a med hjälp av den metod som anges i bilaga I, på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av bruttonationalprodukten (BNP) per capita, ▌den relativa 
arbetslösheten i varje medlemsstat och det ackumulerade BNP-fallet som konstaterats under 
perioden 2020–2021 jämfört med 2019.

Under åren 2021–2022 ska det maximala ekonomiska bidraget beräknas med hjälp av den 
metod som anges i bilaga I, på grundval av befolkningsmängden, inversen av BNP per 
capita och den relativa arbetslösheten i varje medlemsstat under perioden 2015–2019.

Under perioden 2023–2024 ska det maximala ekonomiska bidraget beräknas med hjälp av 
den metod som anges i bilaga I, på grundval av befolkningsmängden, inversen av BNP per 
capita och det ackumulerade BNP-fallet som konstaterats under åren 2020–2021 jämfört 
med 2019, och detta ska beräknas senast den 30 juni 2022.

Artikel 11
Tilldelning av ekonomiskt bidrag

1. För perioden till och med den 31 december 2022 ska kommissionen i enlighet med 
artikel 5.1 a ställa 337 968 000 000 EUR till förfogande för tilldelning. Varje 
medlemsstat får lämna in ansökningar upp till deras högsta ekonomiska bidrag enligt 
artikel 10 för att genomföra sina planer för återhämtning och resiliens.

2. För perioden som börjar efter den 31 december 2022 och pågår till och med den 31 
december 2024 får kommissionen, om ekonomiska medel finns tillgängliga, anordna 
ansökningsomgångar anpassade till den europeiska planeringsterminens tidsplan. För 
detta ändamål ska kommissionen offentliggöra en preliminär tidsplan för de 
ansökningsomgångar som ska anordnas under perioden och för varje 
ansökningsomgång ange det belopp som finns tillgängligt för tilldelning. Varje 
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medlemsstat får för att genomföra sin plan för återhämtning och resiliens ansöka om 
ett belopp som högst motsvarar dess andel av det tillgängliga beloppet för tilldelning 
enligt bilaga I.

Artikel 12
Lån

1. Till och med den 31 december 2024 får kommissionen på begäran av en medlemsstat 
bevilja den berörda medlemsstaten ett lånestöd för genomförandet av dess plan för 
återhämtning och resiliens. 

2. En medlemsstat får begära ett lån vid samma tidpunkt som en plan för återhämtning 
och resiliens enligt artikel 15 lämnas in, eller vid en annan tidpunkt till och med den 
31 augusti 2024. I det senare fallet ska begäran åtföljas av en ändrad plan inklusive 
ytterligare delmål och mål.

3. En medlemsstats begäran om ett lån ska innehålla 

a) skälen till lånestödet, motiverade av ökade finansiella behov som är kopplade 
till ytterligare reformer och investeringar, 

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

c) den högre kostnaden för den berörda planen för återhämtning och resiliens 
jämfört med det högsta ekonomiska bidrag som avses i artikel 10, eller med det 
ekonomiska bidrag som planen för återhämtning och resiliens tilldelats enligt 
artikel 17.3 b,

ca) information om hur begäran om lån passar in i medlemsstatens 
övergripande finansiella planering och överensstämmer med det allmänna 
målet om en sund finanspolitik.

4. Lånestödet till den berörda medlemsstatens plan för återhämtning och resiliens får 
inte vara högre än differensen mellan den totala kostnaden för planen för 
återhämtning och resiliens, i förekommande fall med ändringar, och det högsta 
ekonomiska bidraget enligt artikel 10. Den högsta lånevolymen till varje medlemsstat 
får inte överstiga 6,8 % av dess bruttonationalinkomst.

5. Genom undantag från punkt 4, under förutsättning att medel finns tillgängliga och 
under exceptionella omständigheter får lånestödets belopp ökas.

6. Lånestödet ska betalas ut i delbetalningar under förutsättning att delmålen och målen 
uppfylls i enlighet med artikel 17.4 g.

7. Kommissionen ska fatta ett beslut om en begäran om lånestöd i enlighet med artikel 
17. I tillämpliga fall ska planen för återhämtning och resiliens ändras i enlighet med 
detta.

Artikel 13
Låneavtal

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

(a) om motiveringen för att begära lånet och dess belopp anses vara rimlig och 
trovärdig i förhållande till de ytterligare reformerna och investeringarna, och
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(b) om de ytterligare reformerna och investeringarna uppfyller kriterierna i artikel 
16.3.

2. Om en begäran om lån uppfyller de kriterier som avses i punkt 1, och efter att det 
beslut som avses i artikel 17.2 antagits, ska kommissionen ingå ett låneavtal med den 
berörda medlemsstaten. Låneavtalet ska, utöver de delar som anges i artikel 220.5 i 
budgetförordningen, innehålla följande delar: 

(a) Lånebeloppet i euro, inbegripet i förkommande fall beloppet för 
förfinansierat lånestöd i enlighet med artikel XX.

(b) Genomsnittlig löptid; artikel 220.2 i budgetförordningen ska inte tillämpas med 
avseende på denna löptid.

(c) Prissättningsformeln och lånets tillgänglighetsperiod.

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

(e) Övriga delar som krävs för genomförandet av lånestödet i förhållande till de 
berörda reformerna och investeringsprojekten i enlighet med det beslut som 
avses i artikel 17.2.

3. I enlighet med artikel 220.5 e i budgetförordningen ska kostnader i samband med 
upplåningen av medel för de lån som avses i denna artikel bäras av de mottagande 
medlemsstaterna.

4. Kommissionen ska fastställa de arrangemang som är nödvändiga för förvaltningen av 
låneoperationerna i samband med de lån som beviljas i enlighet med denna artikel.

5. En medlemsstat som får ett lån beviljat i enlighet med denna artikel ska öppna ett 
särskilt konto för hanteringen av det beviljade lånet. Den ska också överföra det 
kapitalbelopp och den ränta som ska betalas för ett lån till det konto som 
kommissionen anger i enlighet med de arrangemang som införts enligt föregående 
punkt tjugo Target2-bankdagar före motsvarande förfallodag.

Artikel 13a
Översyner och revideringar

1. Kommissionen ska senast i slutet av 2022 lägga fram en översyn av genomförandet 
av de medel som avses i kapitel II i denna förordning. Denna obligatoriska översyn 
ska i tillämpliga fall åtföljas av ett lagstiftningsförslag till revidering av denna 
förordning för att säkerställa att dessa medel utnyttjas fullt ut.

2. Kommissionen ska senast i slutet av 2024 lägga fram en översyn av genomförandet 
av de medel som avses i kapitel II i denna förordning. Denna obligatoriska översyn 
ska i tillämpliga fall åtföljas av ett lagstiftningsförslag till revidering av denna 
förordning för att säkerställa att åtagandebemyndigandena utnyttjas fullt ut.
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KAPITEL III

Planer för återhämtning och resiliens

Artikel 14
Berättigande

1. För att uppnå de europeiska prioriteringar som avses i artikel 3 och de mål som 
anges i artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den berörda medlemsstatens agenda för reformer 
och investeringar under de kommande fyra åren. De planer för återhämtning och 
resiliens som berättigar till finansiering inom detta instrument ska omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och offentliga och privata investeringsprojekt i ett 
omfattande och enhetligt paket. För utarbetandet av planerna för återhämtning 
och resiliens kan medlemsstaterna använda instrumentet för tekniskt stöd i 
enlighet med förordning XX/YYYY [om inrättande av ett instrument för tekniskt 
stöd].
Åtgärder som inleddes efter den 1 februari 2020 och som rör de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna av covid-19-krisen ska vara berättigade till stöd från 
faciliteten för återhämtning och resiliens, förutsatt att de uppfyller de krav som 
föreskrivs i denna förordning.

2. Planerna för återhämtning och resiliens ska bidra till de sex europeiska 
prioriteringar som definieras i artikel 3, inbegripet de minsta utgiftsandelar som 
fastställs i artikel 3, de allmänna och särskilda mål som definieras i artikel 4 och 
ska respektera de övergripande principer som fastställs i artikel 4a.

2a. I linje med facilitetens tillämpningsområde ska planerna för återhämtning och 
resiliens bidra till att effektivt ta itu med de utmaningar som identifierats i de 
relevanta landsspecifika rekommendationerna för den berörda medlemsstaten eller 
i andra relevanta dokument som officiellt antagits av kommissionen inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, inbegripet relevanta rekommendationer 
för euroområdet som godkänts av rådet.

2b. Planerna för återhämtning och resiliens ska också vara förenliga med den information 
som medlemsstaterna lämnar i de nationella reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella energi- och klimatplaner, och uppdateringar av 
dessa, enligt förordning (EU) 2018/199917, i de territoriella planerna för en rättvis 
omställning inom Fonden för en rättvis omställning18, i genomförandeplanerna för 
ungdomsgarantin och i partnerskapsavtal och operativa program inom 
unionsfonderna samt i åtgärder som är knutna till genomförandet av unionsrätten 
och unionens politik.

2c. Planerna för återhämtning och resiliens ska vara förenliga med EU-strategin för 
jämställdhet 2020–2025 och ska grundas på en konsekvensbedömning ur ett 
jämställdhetsperspektiv av de planerade åtgärderna och ska omfatta nyckelåtgärder 

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder. 
18 […]
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för att effektivt ta itu med krisens negativa effekter på jämställdheten i kombination 
med åtgärder för jämställdhetsintegrering. Planerna för återhämtning och resiliens 
ska också vara förenliga med de nationella jämställdhetsstrategierna.

2d. Planerna för återhämtning och resiliens får inte inverka negativt på den inre 
marknaden.

3. Om en medlemsstat är undantagen från övervakning och bedömning enligt den 
europeiska planeringsterminen på grundval av artikel 12 i förordning (EU) nr 
472/2013, eller är föremål för övervakning enligt rådets förordning (EG) nr 
332/2002, ska bestämmelserna i den här förordningen tillämpas på den berörda 
medlemsstaten i förhållande till de utmaningar och prioriteringar som identifieras 
genom de åtgärder som fastställs i de förordningarna.

3a. De nationella planerna för återhämtning och resiliens får inte påverka rätten att 
ingå eller tillämpa kollektivavtal eller att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med 
nationell lag och praxis enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna samt med unionsrätt och nationell rätt och unionspraxis och 
nationell praxis.

Artikel 15
Plan för återhämtning och resiliens

1. En medlemsstat som önskar få ekonomiskt stöd som görs tillgängligt för tilldelning i 
enligt med artikel 11.1 ska till kommissionen lämna in en plan för återhämtning och 
resiliens enligt definitionen i artikel 14.1.

Efter att kommissionen gör det belopp som avses i artikel 11.2 tillgängligt för 
tilldelning ska en medlemsstat när det är relevant uppdatera och till kommissionen 
lämna in den plan för återhämtning och resiliens som avses i punkt 1 för att ta 
hänsyn till det uppdaterade högsta ekonomiska bidrag som beräknas i enlighet 
med artikel 10.2.

2. Den plan för återhämtning och resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska lämnas in tillsammans med det nationella reformprogrammet 
som ett enda integrerat dokument och ska i princip lämnas in officiellt senast den 
30 april. Medlemsstaten får lämna in ett utkast till plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett budgetförslag för det påföljande året.

En medlemsstat som önskar få stöd inom ramen för faciliteten ska upprätta en 
dialog på flera nivåer där lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, organisationer i det civila samhället, särskilt ungdomsorganisationer, och 
andra berörda parter och allmänheten kan delta aktivt och diskutera 
förberedelserna inför och genomförandet av planerna för återhämtning och 
resiliens. Utkastet till plan ska lämnas in till lokala och regionala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, organisationer i det civila samhället, särskilt 
ungdomsorganisationer, och andra berörda parter och allmänheten för samråd 
före dagen för inlämnandet till kommissionen och arbetsmarknadens parter ska ha 
minst 30 dagar på sig att reagera skriftligt, i enlighet med partnerskapsprincipen.

3. Planen för återhämtning och resiliens ska vara vederbörligen motiverad och 
underbyggd. Den ska särskilt innehålla följande delar:
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(a) En detaljerad förklaring av hur planerna och åtgärderna för återhämtning 
och resiliens ska bidra till var och en av de sex europeiska prioriteringar som 
definieras i artikel 3 och ska bidra till och inte strida mot målen i artikel 4.1 
b.

(ab) I linje med facilitetens tillämpningsområde, en motivering om hur planen 
bidrar till att effektivt ta itu med de utmaningar som identifierats i de 
relevanta landsspecifika rekommendationerna för den berörda 
medlemsstaten eller i andra relevanta dokument som officiellt antagits av 
kommissionen inom ramen för den europeiska planeringsterminen, 
inbegripet relevanta rekommendationer för euroområdet som godkänts av 
rådet.

(ac) Om kommissionen efter en djupgående granskning kommer fram till att det i 
en medlemsstat råder obalanser eller alltför stora obalanser ska en 
förklaring ges av hur rekommendationerna enligt artikel 6 i förordning 
(EU) nr 1176/2011 är förenliga med planerna.

(ad)  En detaljerad förklaring av hur planen överensstämmer med de minsta 
tilldelningsandelarna för var och en av de sex europeiska prioriteringar som 
fastställs i artikel 3.

(ae) En detaljerad förklaring av hur minst 40 % av det begärda beloppet för 
planen för återhämtning och resiliens bidrar till integreringen av klimat och 
biologisk mångfald med hjälp av den spårningsmetod som tillhandahålls av 
kommissionen. Innan förordningen träder i kraft ska kommissionen genom 
en delegerad akt anta motsvarande metod med användning av de tillämpliga 
kriterier som fastställts genom EU-taxonomin.

(af) En förklaring av hur åtgärderna i planen förväntas bidra till digitala åtgärder 
och huruvida de står för ett belopp som motsvarar minst 20 % av planens totala 
tilldelning, baserat på den metod för digital märkning som anges i bilaga ... . 
Metoden ska användas i enlighet med detta för åtgärder som inte direkt kan 
hänföras till ett insatsområde som förtecknas i tabellen. Koefficienterna för stöd 
till de digitala målen får höjas för enskilda investeringar för att ta beakta 
kompletterande reformåtgärder som ökar deras inverkan på de digitala målen.

(ag) En förklaring av hur åtgärderna inte strider mot unionens strategiska och 
ekonomiska intressen, inte ersätter återkommande nationella budgetutgifter 
och respekterar additionalitetsprincipen och principen om att inte orsaka 
betydande skada i enlighet med artikel 4a.

(ah) En motivering av hur planen för återhämtning och resiliens är förenlig med 
principerna i EU-strategin för jämställdhet 2020–2025, den nationella 
jämställdhetsstrategin, en konsekvensbedömning ur ett 
jämställdhetsperspektiv och en förklaring av hur åtgärderna i planen 
förväntas bidra till att främja jämställdhet och principen om 
jämställdhetsintegrering och eliminering av könsdiskriminering eller till de 
utmaningar som följer av detta.

▌
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(d) Planerade klara delmål, mål och en preliminär tidsplan för genomförandet av 
reformerna under en period på högst fyra år, och av investeringarna under en 
period på högst sju år.

(da) En motivering av hur planerna för återhämtning och resiliens utgör ett 
omfattande reform- och investeringspaket och hur de är förenliga och de 
förväntade synergieffekterna med planer, strategier och program som 
fastställs i de dokument som avses i artikel 14.2b.

(e) De planerade offentliga och privata investeringsprojekten, den relaterade 
investeringsperioden och hänvisningar till involvering av privata partner, i 
tillämpliga fall.

(ea) Om de åtgärder som föreskrivs i planen för återhämtning och resiliens inte 
är undantagna från den anmälningsskyldighet för statsstöd som avses i 
artikel 108.3 i EUF-fördraget i enlighet med kommissionens förordning 
(EU) nr 651/201419, ska planen för återhämtning och resiliens analyseras 
med prioritet av kommissionen med avseende på efterlevnaden av statsstöds- 
och konkurrensreglerna.

(f) Den uppskattade totala kostnaden för de reformer och investeringar som 
omfattas av den plan för återhämtning och resiliens som lämnats in (även 
kallad uppskattad total kostnad för planen för återhämtning och resiliens), 
underbyggd av en klar motivering som validerats av ett oberoende offentligt 
organ och hur kostnaden står i proportion till de förväntade sociala och 
ekonomiska effekterna i linje med principen om kostnadseffektivitet.

(g) I förekommande fall, information om befintlig eller planerad 
unionsfinansiering och kopplingen mellan tidigare eller planerade reformer 
inom ramen för stödprogrammet för strukturreformer eller instrumentet för 
tekniskt stöd.

(h) Vilka kompletterande åtgärder som kan komma att behövas, inbegripet en 
tidsplan för alla policyåtgärder.

(i) En sammanfattning av den dialog på flera nivåer som avses i punkt 2 stycke 
2, hur intressenternas synpunkter har beaktats och, på intressenternas 
begäran, hur deras synpunkter kan bifogas de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens samt närmare uppgifter, inbegripet relevanta 
delmål och mål, om planerade samråd och dialoger i samband med 
genomförandet av planen för återhämtning och resiliens.

(j) Arrangemangen för den berörda medlemsstatens effektiva övervakning och 
genomförande av planen för återhämtning och resiliens, inbegripet de 
föreslagna kvalitativa och kvantitativa klara delmålen och målen, samt 
relaterade indikatorer, inklusive hur planen förbättrar det landsbaserade 
resultatet enligt den sociala resultattavlan och resultattavlan för förfarandet 
vid makroekonomiska obalanser.

19 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, EUT L 187, 26.6.2014, 
s. 1.
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(k) I tillämpliga fall, den begäran om lånestöd och de ytterligare delmål som avses 
i artikel 12.2 och 12.3, samt dess delar .

(ka) En förklaring av medlemsstatens planer, system och konkreta åtgärder för 
att förhindra, upptäcka och avhjälpa intressekonflikter, korruption och 
bedrägeri i förbindelse med användning av de medel som härrör från 
faciliteten, inbegripet de som syftar till att undvika dubbel finansiering från 
andra unionsprogram och krav på återbetalning av belopp som gått 
förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt, i 
tillämpliga fall, åläggande av administrativa sanktioner.

(kb) Medlemsstaternas arrangemang för att säkerställa att mottagande företag 
inte är involverade i några rapporteringspliktiga skattearrangemang enligt 
direktiv (EU) 2018/822 i samband med gränsöverskridande arrangemang.

(l) All annan relevant information.

4. Vid utarbetandet av sina förslag till planer för återhämtning och resiliens får 
medlemsstaterna begära att kommissionen anordnar ett utbyte av god praxis för att 
göra det möjligt för de ansökande medlemsstaterna att dra nytta av andra 
medlemsstaters erfarenheter. Medlemsstaterna får också när som helst under året 
begära tekniskt stöd inom ramen för instrumentet för tekniskt stöd i enlighet med 
förordningen därom. Tekniskt stöd ska till fullo respektera nationella regler och 
nationell praxis avseende förhandlingar om kollektivavtal. Åtgärder för tekniskt 
stöd får inte undergräva arbetsmarknadsparternas roll eller hota kollektiva 
avtalsförhandlingars självständighet.

4a. För att säkerställa ökad transparens och ansvarsskyldighet ska de företrädare för 
medlemsstaterna som ansvarar för planen för återhämtning och resiliens och, i 
förekommande fall, oberoende finanspolitiska institutioner, på inbjudan inställa 
sig i Europaparlamentets behöriga utskott för att presentera planen för 
återhämtning och resiliens. Kommissionen ska samtidigt och på lika villkor förse 
Europaparlamentet och rådet med relevanta uppgifter.

Artikel 16
Kommissionens bedömning

1. Vid bedömningen av planen för återhämtning och resiliens, och i förekommande fall 
av uppdateringar av den som medlemsstaten lämnat in i enlighet med artikel 15.1, 
ska kommissionen samarbeta nära med den berörda medlemsstaten. Kommissionen 
får komma med synpunkter eller begära ytterligare information. Den berörda 
medlemsstaten ska tillhandahålla den begärda ytterligare informationen och får vid 
behov revidera planen innan eller efter att den officiellt lämnas in. Den berörda 
medlemsstaten och kommissionen får vid behov enas om att förlänga tidsfristen 
enligt artikel 17.1 med en rimlig tidsperiod.

1a. Kommissionen ska i sin utvärdering beakta de synergier som skapas mellan olika 
medlemsstaters planer för återhämtning och resiliens och komplementariteten 
mellan dessa planer och andra investeringsplaner på nationell nivå.

2. När kommissionen bedömer planen för återhämtning och resiliens och fastställer det 
belopp som ska tilldelas den berörda medlemsstaten, ska kommissionen beakta den 
analytiska information om den berörda medlemsstaten som finns tillgänglig inom 
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den europeiska planeringsterminen samt den motivering och de delar som 
tillhandahållits av den berörda medlemsstaten, i enlighet med artikel 15.3, samt all 
annan relevant information, särskilt den som ingår i den berörda medlemsstatens 
nationella reformprogram och nationella energi- och klimatplan och i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom Fonden för en rättvis omställning, i 
genomförandeplanerna för ungdomsgarantin samt, i tillämpliga fall, information 
från det tekniska stöd som erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

Den ska också beakta informationen i den årliga rapporten om rättsstatsprincipen, 
resultattavlan för rättskipningen i EU, resultattavlan för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser och den sociala resultattavlan. Kommissionen ska 
även begära att en oberoende expert gör en konsekvensbedömning ur ett 
jämställdhetsperspektiv av planen, eller utföra en sådan bedömning på egen hand.
Kommissionen ska i förekommande fall samråda med alla berörda 
arbetsmarknadsparter i unionen, för att få deras synpunkter i fråga om 
egenansvar, förenlighet och effektivitet för den nationella planen för återhämtning 
och resiliens.

3. Kommissionen ska bedöma ändamålsenligheten, effektiviteten, relevansen och 
enhetligheten i planen för återhämtning och resiliens, ▌och ska i detta syfte beakta 
följande faktorer:

Kommissionen ska bedöma om alla planer för återhämtning och resiliens uppfyller 
följande krav:
(a) Om planen bidrar med minst 40 % av sitt belopp till integrering av klimat 

och biologisk mångfald och om den spårningsmetod som avses i artikel 15.3 
ae tillämpas korrekt.

(b) Om planen bidrar med minst 20% av sitt belopp till digitala åtgärder och om 
den spårningsmetod som avses i artikel 15.3 af tillämpas korrekt.

(c) Om var och en av åtgärderna inte strider mot unionens strategiska och 
ekonomiska intressen, inte ersätter återkommande nationella budgetutgifter 
och respekterar additionalitetsprincipen och principen om att inte orsaka 
betydande skada i enlighet med artikel 4a. 

(d) Om planen överensstämmer med de minsta tilldelningsandelarna för var och 
en av de sex europeiska prioriteringar som fastställs i artikel 3. 

(e) Om medlemsstaternas arrangemang för att säkerställa att mottagande 
företag inte är involverade i några rapporteringspliktiga skattearrangemang 
enligt direktiv (EU) 2018/822 i samband med gränsöverskridande 
arrangemang.

▌

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

europeiska prioriteringar som fastställs i artikel 3 och om den bidrar till och 
inte strider mot målen i artikel 4.1 b.
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(g) Om den flernivådialog som avses i artikel 15.2 andra stycket har ägt rum och 
om respektive intressenter ges faktiska möjligheter att delta i utarbetandet 
och genomförandet av planen för återhämtning och resiliens.

(h) Om de arrangemang som föreslagits av de berörda medlemsstaterna förväntas 
säkerställa en effektiv övervakning och ett effektivt genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens, inbegripet de föreslagna kvalitativa och 
kvantitativa klara delmålen och målen, samt relaterade indikatorer, och om 
planen förbättrar det landsbaserade resultatet enligt den sociala 
resultattavlan och resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser.

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

(j) Om planen för återhämtning och resiliens omfattar investeringar i 
gränsöverskridande eller paneuropeiska projekt som skapar ett europeiskt 
mervärde, i förekommande fall med beaktande av medlemsstaternas 
begränsningar på grund av deras geografiska läge.

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

kostnaderna för den inlämnade planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade sociala och ekonomiska effekten på ekonomin 
och sysselsättningen, i linje med principen om kostnadseffektivitet.

(l) Om det arrangemang som föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas förebygga, upptäcka och korrigera intressekonflikter, korruption 
och bedrägerier vid användning av medel från faciliteten, inbegripet sådana 
som syftar till att undvika dubbel finansiering från andra unionsprogram.

Relevans:
(m) Om planen innehåller mått som i enlighet med facilitetens 

tillämpningsområde bidrar till att effektivt ta itu med de utmaningar som 
identifierats i de relevanta landsspecifika rekommendationerna för den berörda 
medlemsstaten eller i andra relevanta dokument som officiellt antagits av 
kommissionen inom ramen för den europeiska planeringsterminen, inbegripet 
relevanta rekommendationer för euroområdet som godkänts av rådet.

(n) Om planen, när kommissionen efter en djupgående granskning kommit fram 
till att det i en medlemsstat råder obalanser eller alltför stora obalanser, är 
förenlig med de rekommendationer som lämnats enligt artikel 6 i förordning 
(EU) nr 1176/2011.

(o) Om planen innehåller korrekt information enligt artikel 15.

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

arrangemangen ger konsekvens och synergier enligt artikel 14.2b.
(q) Om planen är förenlig med principerna i EU-strategin för jämställdhet 

2020–2025, den nationella jämställdhetsstrategin, om en 



PE655.950v03-00 40/408 RR\1217780SV.docx

SV

konsekvensbedömning ur ett jämställdhetsperspektiv har genomförts och om 
åtgärderna i planen förväntas bidra till att främja jämställdhet och principen 
om jämställdhetsintegrering och eliminering av könsdiskriminering eller till 
de utmaningar som följer av detta.

Dessa bedömningskriterier ska tillämpas i enlighet med bilaga II.
4. Om den berörda medlemsstaten har begärt ett lånestöd enligt artikel 12 ska 

kommissionen bedöma huruvida begäran om lånestöd uppfyller kriterierna i artikel 
13.1, särskilt om de ytterligare reformer och investeringar som berörs av låneansökan 
uppfyller bedömningskriterierna enligt punkt 3.

4a. Om kommissionen gör en negativ bedömning av en plan för återhämtning och 
resiliens ska den lämna en vederbörligen motiverad bedömning inom den tidsfrist 
som anges i artikel 17.1.

5. Vid bedömningen av de planer för återhämtning och resiliens som medlemsstaterna 
lämnat in får kommissionen ta hjälp av experter, inbegripet experter utsedda av 
Europaparlamentet.

Artikel 17
Kommissionens beslut

1. Kommissionen ska genom en delegerad akt i enlighet med artikel 25a anta ett beslut 
inom två månader från det att medlemsstaten officiellt lämnat in planen för 
återhämtning och resiliens. Om kommissionen gör en positiv bedömning av en plan 
för återhämtning och resiliens ska det beslutet fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av medlemsstaten, inklusive de delmål och 
mål som krävs för att den delbetalning av det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11 ska kunna göras.

2. Om den berörda medlemsstaten begär ett lånestöd ska beslutet också ange beloppet 
för lånestödet enligt artikel 12.4 och 12.5 och de ytterligare reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av den medlemsstat som omfattas av 
lånestödet, inbegripet de ytterligare delmålen och målen.

3. Det ekonomiska bidraget för de planer för återhämtning och resiliens som uppfyller 
kriterierna i artikel 16.3 ▌ska fastställas på följande sätt:

(a) Om planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt uppfyller 
de kriterier som anges i artikel 16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens är lika med eller högre än 
det högsta ekonomiska bidraget för den medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas den berörda medlemsstaten vara lika med det 
totala beloppet av det högsta ekonomiska bidraget enligt artikel 10.

(b) Om planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt uppfyller 
de kriterier som anges i artikel 16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens är lägre än det högsta 
ekonomiska bidraget för den medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas medlemsstaten vara lika med beloppet för de 
uppskattade totala kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens.
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(ba) Om planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 16.3 ska det ekonomiska bidraget 
minskas med 2 % per kriterium för varje B som planen ges utöver två B:n för 
kriterierna i leden h, i, l, m och p i artikel 16.3; den totala minskningen ska 
emellertid inte överstiga 6 % av det totala ekonomiska bidraget.

(c) Om planen för återhämtning och resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 16.3 får inget ekonomiskt bidrag 
beviljas den berörda medlemsstaten. Den berörda medlemsstaten får begära 
tekniskt stöd inom ramen för instrumentet för tekniskt stöd för att utarbeta 
ett bättre förslag i efterföljande cykler.

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

(a) Det ekonomiska bidrag som ska betalas ut i delbetalningar först när 
medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt har uppnått de relevanta delmål och 
mål som fastställts för genomförandet av planen för återhämtning och resiliens.

(aa) Det ekonomiska bidrag och, i tillämpliga fall, det belopp i lånestöd som ska 
betalas ut i form av en förfinansiering i enlighet med artikel 11a efter att 
planen för återhämtning och resiliens har godkänts.

(b) En beskrivning av reformerna och investeringsprojekten, samt beloppet för den 
uppskattade totala kostnaden för planen för återhämtning och resiliens. 

(c) Perioden för genomförande av planen för återhämtning och resiliens enligt 
följande: 

(1) När det gäller slutförandet av investeringarna, ska den investeringsperiod 
under vilken ett investeringsprojekt måste genomföras upphöra senast sju 
år efter antagandet av beslutet.

(2) När det gäller slutförandet av reformerna, ska den period under vilken 
reformerna måste genomföras upphöra senast fyra år efter antagandet av 
beslutet.

(d) Arrangemangen och tidsplanen för övervakningen och genomförandet av 
planen för återhämtning och resiliens, inbegripet kvalitativa och kvantitativa 
tydliga delmål och, i förekommande fall, åtgärder som krävs för att uppfylla 
kraven i artikel -19.

(e) Relevanta indikatorer avseende uppfyllandet av de planerade delmålen och 
målen, inbegripet den metod för att mäta överensstämmelse med de klimat- 
och miljöutgiftsmål som avses i artikel 15. 

(f) Arrangemangen för att ge kommissionen fullständig tillgång till underliggande 
relevanta data och rapporter.

(g) I tillämpliga fall, det belopp av lånet som ska betalas ut i delbetalningar och de 
ytterligare delmål och mål som har samband med utbetalningen av lånet.

5. Om kommissionen gör en negativ bedömning av en plan för återhämtning och 
resiliens ska den lämna en vederbörligen motiverad bedömning inom två månader 
efter det att medlemsstaten lämnat in förslaget. Meddelandet ska också innehålla en 
rekommendation till medlemsstaten om att använda instrumentet för tekniskt stöd i 
enlighet med förordning XX/YYYY [om inrättande av ett instrument för tekniskt 
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stöd] för att ändra eller ersätta planen för återhämtning och resiliens i enlighet 
med artikel 18 i denna förordning. På uppmaning av Europaparlamentet ska 
kommissionen inställa sig i det behöriga utskottet för att motivera den negativa 
bedömningen av planen för återhämtning och resiliens. Kommissionen ska 
samtidigt och på lika villkor förse Europaparlamentet och rådet med relevanta 
uppgifter.

6. De arrangemang och den tidsplan för genomförandet som avses i punkt 4 d, de 
relevanta indikatorer avseende uppfyllandet av de planerade delmålen och målen 
som avses i punkt 4 e, de arrangemang för kommissionens tillgång till underliggande 
data som avses i punkt 4 f och, i tillämpliga fall, de ytterligare delmål och mål som 
har samband med utbetalningen av lånestödet som avses i punkt 4 g i denna artikel, 
ska dessutom återspeglas i en operativ överenskommelse mellan den berörda 
medlemsstaten och kommissionen efter antagandet av det beslut som avses i punkt 1 
i denna artikel. Kommissionen ska samtidigt och på lika villkor förse 
Europaparlamentet och rådet med den antagna planen och all annan relevant 
information, inbegripet den operativa överenskommelse som avses i punkt 6, 
omedelbart efter beslutet och offentliggörandet på kommissionens webbplats. 
Kommissionen ska genom den delegerade akt som avses i punkt 1 i denna artikel 
ange innehållet i de operativa avtalen i syfte att främja samstämmigheten och 
jämförbarheten mellan medlemsstaternas nationella planer för återhämtning och 
resiliens och tillhandahålla standardiserade uppgifter för den resultattavla för 
återhämtning och resiliens som avses i artikel 21a.

7. De delegerade akter som avses i punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med ▌artikel 
25a.

Artikel 18
Ändring av medlemsstatens plan för återhämtning och resiliens

1. Om en medlemsstats plan för återhämtning och resiliens, inbegripet relevanta delmål 
och mål, helt eller delvis inte längre kan uppnås av den berörda medlemsstaten på 
grund av objektiva omständigheter, eller om den berörda medlemsstaten har 
identifierat viktiga ytterligare investeringar och reformåtgärder som är 
stödberättigande enligt denna förordning, eller om den berörda medlemsstaten 
avser att avsevärt förbättra resultatet av den bedömning som avses i artiklarna 16 
och 17, får den berörda medlemsstaten lämna en motiverad begäran till 
kommissionen om att ändra eller ersätta de beslut som avses i artikel 17.1 och 17.2. I 
detta syfte får medlemsstaten föreslå en ändrad eller en ny plan för återhämtning och 
resiliens. Medlemsstaten får när som helst under året begära att använda 
instrumentet för tekniskt stöd i enlighet med förordning XX/YYYY [om inrättande 
av ett instrument för tekniskt stöd] för att ändra eller ersätta planen för 
återhämtning och resiliens.

2. Om kommissionen anser att de skäl som lagts fram av den berörda medlemsstaten 
motiverar en ändring av den relevanta planen för återhämtning och resiliens ska 
kommissionen göra en bedömning av den nya planen i enlighet med bestämmelserna 
i artikel 16 och fatta ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 inom två månader från 
det att begäran officiellt lämnats in.
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3. Om kommissionen anser att de skäl som lagts fram av den berörda medlemsstaten 
inte motiverar en ändring av den relevanta planen för återhämtning och resiliens ska 
den avslå begäran inom två månader från det officiella inlämnandet, efter att ha gett 
den berörda medlemsstaten möjlighet att lämna sina synpunkter inom en månad från 
det att kommissionens slutsatser har meddelats. På uppmaning av 
Europaparlamentet ska kommissionen inställa sig i de behöriga utskotten för att 
motivera den negativa bedömningen av planen för återhämtning och resiliens.

3a. Medlemsstaterna ska i förekommande fall genom en uppdatering anpassa sina 
planer för återhämtning och resiliens till det uppdaterade klimatmålet för 2030 i 
förordningen om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om 
ändring av förordning (EU) 2018/1999 (den europeiska klimatlagen) inom sex 
månader efter offentliggörandet av den här förordningen i Europeiska unionens 
officiella tidning. Kommissionen ska bedöma huruvida den nya planen för 
återhämtning och resiliens uppfyller de krav som anges i artikel 16 och fatta ett 
nytt beslut i enlighet med artikel 17 inom två månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

KAPITEL IV

Finansiella bestämmelser

Artikel -19
Skydd av unionens ekonomiska intressen

1. Vid genomförande av faciliteten ska medlemsstaterna, i egenskap av mottagare 
eller låntagare av medel från faciliteten, vidta alla åtgärder som krävs för att 
skydda unionens ekonomiska intressen, och i synnerhet säkerställa att alla 
åtgärder för att genomföra reformer och investeringsprojekt inom ramen för 
planen för återhämtning och resiliens följer tillämplig unionsrätt och nationell 
rätt.

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

(a) Att regelbundet kontrollera att den tillhandahållna finansieringen har 
använts korrekt i enlighet med alla tillämpliga regler, och att alla åtgärder 
för att genomföra reformer och investeringsprojekt inom ramen för planen 
för återhämtning och resiliens har genomförts korrekt i enlighet med alla 
tillämpliga regler, inbegripet unionsrätten och nationell rätt.

(b) Att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga, upptäcka och korrigera 
bedrägerier, korruption och intressekonflikter, enligt definitionen i artikel 
61.2 och 61.3 i budgetförordningen, som skadar unionens ekonomiska 
intressen, och att vidta rättsliga åtgärder för att återkräva medel som har 
använts felaktigt, inbegripet i samband med eventuella åtgärder för 
genomförande av reformer och investeringsprojekt inom ramen för planen 
för återhämtning och resiliens.

(c) Att till en begäran om utbetalning bifoga
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(i) en förvaltningsförklaring om att medlen har använts för avsett ändamål, att 
de uppgifter som lämnats tillsammans med begäran om utbetalning är 
fullständiga, korrekta och tillförlitliga, samt att de kontrollsystem som införts 
ger tillräckliga garantier för att medlen har förvaltats i enlighet med alla 
tillämpliga regler, särskilt regler för undvikande av intressekonflikt, 
förebyggande av bedrägerier, korruption och dubbel finansiering i enlighet 
med principen om sund ekonomisk förvaltning, 

(ii) en detaljerad redovisning av revisionerna, en lämplig motivering av 
kostnadsberäkningarna som har validerats av ett oberoende offentligt organ, 
konsekvensbedömningar, finansieringsöversikter och annan relevant 
information, samt de kontroller som genomförts, särskilt när det gäller 
investeringsprojekt, inbegripet konstaterade svagheter och eventuella 
korrigerande åtgärder som har vidtagits.

(d) Att – i syfte att utföra revisioner och kontroller av hur medlen har använts i 
samband med åtgärder för att genomföra reformer och investeringsprojekt 
enligt planen för återhämtning och resiliens, i elektroniskt format och i en 
gemensam databas, så att unionens utrednings- och revisionsorgan ges en 
jämförbar åtkomstnivå, utan att detta skapar onödiga administrativa bördor 
– samla in följande kategorier av uppgifter:

(i) namn på den slutliga mottagaren av medel,

(ii) namn på entreprenören och underentreprenören, om den slutliga 
mottagaren av medel är en upphandlande myndighet i enlighet med 
unionsbestämmelser eller nationella bestämmelser om offentlig 
upphandling,

(iii) förnamn, efternamn och födelsedatum för den eller de verkliga 
huvudmännen för mottagaren av medel eller entreprenören, enligt 
definitionen i artikel 3.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/84920,

(iv) förteckning över eventuella åtgärder för genomförande av reformer och 
investeringsprojekt enligt planen för återhämtning och resiliens, det totala 
offentliga finansieringsbeloppet, med angivande av det belopp som betalats 
ut inom ramen för faciliteten och andra unionsfonder,

(e) Att uttryckligen tillåta kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten 
och revisionsrätten att utöva sina rättigheter enligt artikel 129.1 i 
budgetförordningen och att införa liknande skyldigheter för alla 
slutmottagare av medel för åtgärder för genomförande av reformer och 
investeringsprojekt som ingår i planen för återhämtning och resiliens, eller 
för alla andra personer eller enheter som deltar i genomförandet av dem.

(f) Att bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i budgetförordningen.

20 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra 
att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).
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(fa) Att bevara dokumentation i enlighet med artikel 75 i budgetförordningen. I 
enlighet med detta ska handlingar som rör budgetgenomförandet bevaras i 
minst fem år från och med den dag då Europaparlamentet beviljar 
ansvarsfrihet. Handlingar som rör verksamheter ska under alla 
omständigheter bevaras fram till slutet av det år som följer på det år då 
verksamheten definitivt avslutas. Vid rättsliga förfaranden ska tidsperioden 
avbrytas till dess att den sista möjligheten till överklagande har löpt ut.

(g) Personuppgifter som ingår i styrkande handlingar ska i möjligaste mån tas 
bort när de inte är relevanta för beviljandet av ansvarsfrihet eller för 
kontroll- eller revisionsändamål. Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/172521 ska tillämpas på bevarandet av trafikuppgifter.

3. Medlemsstaterna är genomförandepartner och ska spåra, samla in och lagra 
information om mottagarna av medel för projekt som omfattas av faciliteten.

Kommissionen ska förbli ansvarig inför budgetmyndigheten inom ramen för det 
årliga ansvarsfrihetsförfarandet, och ska, i ett särskilt förfarande för beviljande av 
ansvarsfrihet, redogöra för faciliteten i ett separat kapitel i rapporten om 
ansvarsfrihet för kommissionen enligt artikel 318 i EUF-fördraget.

4. Unionsmedel som betalas ut inom ramen för faciliteten ska genomgå 
revisionsrättens externa revision i enlighet med artikel 287 i EUF-fördraget.

5. Kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och revisionsrätten ska av 
medlemsstaterna ges uttrycklig befogenhet att utöva sina rättigheter i enlighet med 
artikel 129.1 i budgetförordningen.

Olaf får göra administrativa utredningar, däribland kontroller på platsen och 
inspektioner, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i förordning 
(EU, Euratom) nr 883/2013 och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, i 
syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig 
verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med stöd från 
faciliteten.

Kommissionen ska vidta effektiva och proportionerliga åtgärder för 
bedrägeribekämpning med beaktande av konstaterade risker. Kommissionen ska i 
detta syfte utveckla eller anpassa befintliga it-system för att skapa ett digitalt 
system för resultatrapportering som möjliggör övervakning, upptäckt och 
rapportering av oriktigheter eller bedrägeri.

6. De avtal som avses i artiklarna 13.2 och 19.1 ska också ge kommissionen rätt att 
vid bedrägeri, korruption eller intressekonflikt som påverkar unionens ekonomiska 
intressen, eller vid åsidosättande av skyldigheter som följer av dessa avtal, 
proportionellt minska stödet inom ramen för faciliteten och återkräva alla belopp 
som ska betalas till unionens budget eller begära återbetalning i förtid av lånet.

När det belopp som ska återkrävas, dras av eller återbetalas i förtid bestäms ska 
kommissionen respektera proportionalitetsprincipen och ta hänsyn till allvaret i 

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och 
byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och 
beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).
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bedrägeriet, korruptionen eller intressekonflikten som påverkar unionens 
ekonomiska intressen, eller i åsidosättandet av skyldigheter. Medlemsstaterna ska 
ges möjlighet att lämna synpunkter innan minskningen görs eller en återbetalning 
i förtid begärs.

Artikel 19
Åtagande för det ekonomiska bidraget

1. Det ▌beslut som avses i artikel 17.1 ska utgöra ett enskilt rättsligt åtagande i den 
mening som avses i budgetförordningen och som kan grundas på övergripande 
åtaganden. I tillämpliga fall får budgetåtaganden delas upp i årliga delbetalningar 
under flera år.

1a. Budgetåtaganden kan grundas på övergripande åtaganden, och får vid behov 
delas upp i årliga delbetalningar under flera år.

Artikel 19a
Regler för utbetalningar, innehållande och annullering av ekonomiska bidrag

2. Betalningen av ekonomiska bidrag till den berörda medlemsstaten enligt denna 
artikel ska göras i enlighet med budgetanslagen och med förbehåll för tillgängliga 
medel. De ▌beslut som avses i denna artikel ska antas i enlighet med ▌artikel 25a.

2a. Förutsatt att kommissionen antar det rättsliga åtagande som avses i artikel 19.1 i 
denna förordning, och när en medlemsstat i samband med inlämnandet av planen 
för återhämtning och resiliens så begär, ska kommissionen under 2021 göra en 
utbetalning för förfinansiering med ett belopp på upp till 20 % av det rättsliga 
åtagandet i form av ett icke återbetalningspliktigt stöd och, i tillämpliga fall, på 
upp till 20 % av lånestödet i form av ett lån i enlighet med artikel 19 i denna 
förordning. Genom undantag från artikel 116.1 i budgetförordningen ska 
kommissionen göra motsvarande utbetalning inom två månader efter att den har 
antagit det rättsliga åtagande som avses i artikel 19 i denna förordning.

Vid förfinansiering enligt punkt 2a ska det ekonomiska bidrag och, i tillämpliga 
fall, det lånestöd som ska betalas enligt artikel 17.4 a anpassas proportionellt.

Om förfinansieringsbeloppet av det ekonomiska bidraget i form av ett icke 
återbetalningspliktigt stöd som betalas ut under 2021 i enlighet med punkt 1 
överstiger 20 % av det högsta ekonomiska bidrag som beräknas i enlighet med 
artikel 10.2 senast den 30 juni 2022, ska nästa utbetalning som godkänns i 
enlighet med artikel 19a.3, och vid behov de efterföljande utbetalningarna, 
minskas till dess att det överskjutande beloppet har räknats av. Om de efterföljande 
utbetalningarna är otillräckliga ska det överskjutande beloppet betalas tillbaka.

2b. De avtal och beslut som avses i artiklarna 13.2 och 19.1 ska också ge 
kommissionen rätt att, vid bedrägeri, korruption eller intressekonflikt som 
påverkar unionens ekonomiska intressen och som inte har korrigerats av 
medlemsstaten, eller vid åsidosättande av skyldigheter som följer av dessa avtal och 
beslut, proportionellt minska stödet inom ramen för faciliteten och återkräva alla 
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belopp som ska betalas till unionens budget eller begära återbetalning i förtid av 
lånet.
När det belopp som ska återkrävas, dras av eller återbetalas i förtid bestäms ska 
kommissionen respektera proportionalitetsprincipen och ta hänsyn till allvaret i 
bedrägeriet, korruptionen eller intressekonflikten som påverkar unionens 
ekonomiska intressen, eller i åsidosättandet av skyldigheter. Medlemsstaterna ska 
ges möjlighet att lämna synpunkter innan minskningen görs eller en återbetalning 
i förtid begärs.

3. När den berörda medlemsstaten har uppfyllt de relevanta överenskomna delmålen 
och målen i planen för återhämtning och resiliens, godkänd enligt kommissionens 
delegerade akt, ska medlemsstaten, med beaktande av förfinansieringen enligt 
artikel 19.2a, till kommissionen lämna in en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av en del av det ekonomiska bidraget som avser genomförandet av 
målen och delmålen, och, i förekommande fall, av lånedelen. Medlemsstaterna ska i 
tillämpliga fall lämna in en sådan begäran om utbetalning till kommissionen två 
gånger per år. Kommissionen ska inom två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt. Vid bedömningen ska även den 
operativa överenskommelse som avses i artikel 17.6 beaktas. Utbetalningen av 
medel ska ske i takt med att de överenskomna delmålen och målen uppnås. 
Kommissionen får ta hjälp av experter, inbegripet experter utsedda av 
Europaparlamentet.
Om kommissionen gör en positiv bedömning ska den anta ett beslut om 
godkännande av utbetalningen av det ekonomiska bidraget i enlighet med 
budgetförordningen. Ett betalningsbeslut bör verkställas endast om relevanta 
delmål och mål har uppnåtts med mätbara framsteg.

4. Om kommissionen, till följd av den bedömning som avses i punkt 3, konstaterar att 
de delmål och mål som anges i det beslut som avses i artikel 17.1 inte har genomförts 
på ett tillfredsställande sätt, ska den relevanta delen av betalningsansökan hållas 
inne. Den berörda medlemsstaten får lämna sina synpunkter inom en månad efter det 
att kommissionens bedömning meddelats.

Innehållandet ska upphävas först när medlemsstaten har vidtagit de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de delmål och mål som avses i artikel 17.1 uppnås på ett 
tillfredsställande sätt.

5. Genom undantag från artikel 116.2 i budgetförordningen ska tidsfristen för 
utbetalning börja löpa från och med dagen då det positiva resultatet meddelades till 
den berörda medlemsstaten enligt punkt 3 andra stycket, eller från och med dagen då 
upphävandet av ett innehållande meddelades enligt punkt 4 andra stycket. 

6. Om den berörda medlemsstaten inte har vidtagit de åtgärder som krävs inom sex 
månader från innehållandet, ska kommissionen proportionellt minska beloppet för 
det ekonomiska bidraget i enlighet med artikel 14.1 i budgetförordningen, efter det 
att den berörda medlemsstaten har fått möjlighet att lämna sina synpunkter inom två 
månader från det att slutsatserna meddelades. 

7. Om den berörda medlemsstaten inte har gjort några konkreta framsteg med avseende 
på relevanta delmål och mål inom arton månader från dagen för antagandet av det 
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beslut som avses i artikel 17.1, ska kommissionen avsluta de avtal och beslut som 
avses i artiklarna 13.2 och 19.1 i denna förordning och dra tillbaka beloppet för 
det ekonomiska bidraget utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14.3 i 
budgetförordningen. Förfinansiering i enlighet med punkt 2a i denna artikel ska 
återkrävas i sin helhet.
Kommissionen ska fatta ett beslut om annullering av det ekonomiska bidraget, och, i 
tillämpliga fall, om återkrav på förfinansieringen, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina synpunkter inom två månader från det att 
bedömningen att det inte har gjorts några konkreta framsteg har meddelats.

7a. Vid exceptionella omständigheter får antagandet av beslutet om godkännande av 
utbetalningen av det ekonomiska bidraget enligt artikel 19a.3 skjutas upp i upp till tre 
månader.

8. Bestämmelserna i denna artikel ska i tillämpliga delar gälla för det ytterligare 
lånestödet i enlighet med bestämmelserna i det låneavtal som avses i artikel 13 och 
det beslut som avses i artikel 17.2. 

KAPITEL V

Rapportering och information

Artikel 20
Medlemsstatens rapportering inom den europeiska planeringsterminen

Den berörda medlemsstaten ska rapportera kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den operativa överenskommelse som avses i artikel 
17.6, genomförandet av enskilda föreslagna delmål, mål och tillhörande indikatorer samt 
rekommendationerna från kommissionen som en del av instrumentet för tekniskt stöd om 
medlemsstaterna har begärt det. I detta syfte ska medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella reformprogrammen, vilka ska användas som ett 
verktyg för att rapportera om framsteg mot slutförandet av planen för återhämtning och 
resiliens. För att säkerställa större transparens och ansvarsskyldighet ska medlemsstaternas 
företrädare med ansvar för planerna för återhämtning och resiliens samt berörda 
institutioner och intressenter på Europaparlamentets begäran inställa sig i de behöriga 
utskotten för att diskutera de åtgärder som föreskrivs i och som ska vidtas enligt denna 
förordning. Europaparlamentet och rådet ska, samtidigt och under processens alla skeden, 
förses med relevant information från medlemsstaterna. 
Oberoende finanspolitiska institutioner, enligt definitionen i rådets direktiv 2011/85/EU22, 
uppmanas att två gånger per år komplettera och bedöma sådana rapporter med inriktning 
på tillförlitligheten i den information, de uppgifter och de prognoser som tillhandahållits 
samt resultaten och de allmänna framstegen för att uppnå målen i planerna för 
återhämtning och resiliens.

22 Rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk 
(EUT L 306, 23.11.2011, s. 41).
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Artikel 20a
Dialog för återhämtning och resiliens

1. För att stärka dialogen mellan unionens institutioner, särskilt Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen, och säkerställa större transparens och ansvarsskyldighet 
får Europaparlamentets behöriga utskott uppmana företrädare för rådet och dess 
förberedande organ, för kommissionen och, när så är lämpligt, för Eurogruppen, att 
inställa sig där för att diskutera alla de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna 
förordning och de åtgärder som antagits enligt rådets förordning XXX[EURI].

2. För att säkerställa större transparens och ansvarsskyldighet får 
Europaparlamentets behöriga utskott uppmana de företrädare för medlemsstaterna 
som ansvarar för planen för återhämtning och resiliens och, i förekommande fall, 
de nationella oberoende finanspolitiska institutionerna, att inställa sig i utskotten 
för att presentera planen för återhämtning och resiliens och de åtgärder som 
föreskrivs i och som ska vidtas enligt denna förordning.

3. Kommissionen ska förse Europaparlamentet och rådet samtidigt med alla uppgifter 
som tillhandahållits av medlemsstaterna och som är relevanta för att institutionerna 
ska kunna utföra sina uppdrag enligt denna förordning. Känslig eller konfidentiell 
information får överföras under iakttagande av särskilda 
konfidentialitetsskyldigheter.

4. Uppgifter som överförs av kommissionen till rådet eller något av dess förberedande 
organ inom ramen för denna förordning eller dess genomförande ska samtidigt 
göras tillgängliga för Europaparlamentet, vid behov med iakttagande av 
konfidentialitetsarrangemang. Relevanta resultat av de diskussioner som förs i 
rådets förberedande organ ska delges parlamentets behöriga utskott.

Artikel 21
Information till Europaparlamentet och rådet och kommunikation om medlemsstaternas 

planer för återhämtning och resiliens

1. Kommissionen ska samtidigt och på lika villkor översända de planer för 
återhämtning och resiliens som godkänts i kommissionens delegerade akt i enlighet 
med artikel 17 samt alla övriga relevanta uppgifter till Europaparlamentet och rådet 
utan onödigt dröjsmål. I sådana fall ska kommissionen samarbeta med parlamentet 
och rådet om hur den redigerade informationen kan göras tillgänglig för dem på 
ett konfidentiellt sätt. För att säkerställa större transparens och ansvarsskyldighet 
ska medlemsstaternas företrädare med ansvar för planerna för återhämtning och 
resiliens samt berörda institutioner och intressenter, på Europaparlamentets 
begäran, inställa sig i de behöriga utskotten för att diskutera de åtgärder som 
föreskrivs i och som ska vidtas i enlighet med denna förordning. 
Europaparlamentet och rådet ska, samtidigt och under processens alla skeden, 
förses med relevant information från medlemsstaterna.

2. Kommissionen får delta i kommunikationsverksamhet för att säkerställa att unionens 
finansiering synliggörs genom en tydlig unionsmärkning i samband med det 
ekonomiska stöd som avses i den berörda planen för återhämtning och resiliens, 
bland annat genom gemensam kommunikationsverksamhet med de berörda 
nationella myndigheterna. Kommissionen ska säkerställa att utgifterna inom ramen 
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för faciliteten synliggörs genom att klart ange att de projekt som får stöd tydligt ska 
märkas som ”EU-initiativ för återhämtning”.

2a. Kommissionen ska rapportera halvårsvis till Europaparlamentet om de framsteg 
som gjorts i genomförandet av delmålen och målen i planerna för återhämtning 
och resiliens samt om komplementariteten mellan planerna och befintliga 
unionsprogram.

2b. Kommissionen ska varje halvår överlämna en utförlig rapport till 
Europaparlamentet och rådet om de finansiella skyldigheter som den har ingått 
med tredje parter i syfte att finansiera faciliteten. Rapporten ska innehålla en 
tydlig och trovärdig återbetalningsplan, utan möjlighet att utnyttja den fleråriga 
budgetramen i enlighet med artikel 7. Känslig eller konfidentiell information ska 
göras tillgänglig för Europaparlamentets ledamöter under strikt sekretess som 
avtalas på förhand.

Artikel 21a
Resultattavla för återhämtning och resiliens

1. Kommissionen ska inrätta en resultattavla för återhämtning och resiliens 
(resultattavlan), som ska komplettera den befintliga sociala resultattavlan, utan att 
ändra den, med indikatorer som ingår i FN:s mål för hållbar utveckling och i den 
befintliga resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. 
Resultattavlan ska visa framstegen i genomförandet av de avtalade reformerna och 
investeringarna inom ramen för de enskilda medlemsstaternas planer för 
återhämtning och resiliens, och statusen för sådana delbetalningar till 
medlemsstaterna som är kopplade till ett tillfredsställande genomförande av de 
tydliga delmålen och målen.

2. Resultattavlan ska visa de framsteg som har gjorts genom planerna för 
återhämtning och resiliens för var och en av de sex prioriteringar som utgör 
tillämpningsområdet för denna förordning.

3. Resultattavlan ska innehålla centrala indikatorer som hänför sig till de europeiska 
prioriteringar som avses i artikel 3, de särskilda målen i artikel 4 och de 
övergripande principerna i artikel 4a, såsom sociala, ekonomiska och 
miljömässiga indikatorer, för att bedöma de framsteg som görs inom ramen för 
planerna för återhämtning och resiliens inom var och en av de sex europeiska 
prioriteringar i artikel 3 som utgör tillämpningsområdet för denna förordning, och 
en sammanfattning av övervakningsprocessen för efterlevnaden av de minsta 
utgiftsandelarna för klimatmål och andra miljömål.

4. Resultattavlan ska ange i vilken grad de relevanta delmålen i planerna för 
återhämtning och resiliens har uppnåtts och vilka brister i genomförandet som har 
konstaterats samt kommissionens rekommendationer för att åtgärda bristerna.

5. Resultattavlan ska ange arrangemangen och tidsplanen för genomförandet av 
planen för återhämtning och resiliens, samt för de delbetalningar som är kopplade 
till ett tillfredsställande genomförande av tydliga delmål och mål.

6. Resultattavlan ska utgöra grund för ett ständigt utbyte av bästa praxis mellan 
medlemsstaterna, som ska ske i form av en regelbundet organiserad strukturerad 
dialog.
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7. Resultattavlan ska uppdateras kontinuerligt och göras tillgänglig för allmänheten 
på kommissionens webbplats. Den ska ange status för betalningsansökningar, 
utbetalningar samt innehållanden och annulleringar av ekonomiska bidrag.

8. Kommissionen ska redogöra för resultattavlan vid en utfrågning som anordnas av 
Europaparlamentets behöriga utskott.

9. När kommissionen inrättar resultattavlan bör den i så stor utsträckning som 
möjligt förlita sig på resultattavlor baserade på flera indikatorer för övervakning 
av den sociala och ekonomiska dimensionen av resiliens och på resultattavlor för 
övervakning av den gröna och digitala dimensionen av resiliens, som bifogas dess 
strategiska framsynsrapport för 2020 Charting the course towards a more resilient 
Europe.

KAPITEL VI

Komplementaritet, övervakning och utvärdering

Artikel 22
Samordning och komplementaritet

Kommissionen och de berörda medlemsstaterna ska, på ett sätt som motsvarar deras 
respektive ansvarsområden, främja synergier och säkerställa en effektiv samordning mellan 
den facilitet som inrättas genom denna förordning och andra unionsprogram och 
unionsinstrument, inbegripet instrumentet för tekniskt stöd, särskilt med åtgärder som 
finansieras av unionsfonderna och finansiering från Europeiska investeringsbanksgruppen 
eller andra internationella finansinstitutioner där en medlemsstat är aktieägare. I detta 
syfte ska de göra följande:

(a) Säkerställa komplementaritet, synergi, enhetlighet och samstämmighet mellan 
olika instrument på unionsnivå, nationell nivå och, i tillämpliga fall, regional 
nivå, särskilt i samband med åtgärder som finansieras genom unionsfonder, 
både under planering och genomförande.

(b) Optimera samordningsmekanismer för att undvika dubbelarbete.

(c) Säkerställa ett nära samarbete mellan de ansvariga för genomförandet, 
kontrollen och övervakningen på unionsnivå, nationell nivå och, i tillämpliga 
fall, på regional nivå för att uppnå målen för de instrument som inrättas genom 
denna förordning.

Artikel 23
Övervakning av genomförandet

1. Kommissionen ska övervaka genomförandet av faciliteten och mäta uppnåendet av 
de mål som anges i artikel 4. De indikatorer som ska användas för rapportering om 
framsteg och för övervakning och utvärdering av facilitetens uppfyllelse av de 
allmänna och särskilda målen anges i bilaga III. Övervakningen av genomförandet 
ska vara målinriktad och stå i proportion till den verksamhet som bedrivs inom 
faciliteten. 
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2. Rapporteringssystemet ska säkerställa att data från övervakningen av genomförandet 
av verksamheten och resultat samlas in ändamålsenligt, resurseffektivt och i rätt tid 
och delas upp efter kön och inkomstnivåer. För detta ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på slutmottagarna och mottagarna av unionens medel.

2a. Europaparlamentet ska ha rätt att fullt ut granska kommissionens beslut om 
utgifter. Kommissionen ska ge Europaparlamentets berörda organ och 
Europaparlamentets ledamöter fullständig åtkomst. Kommissionen ska varje 
kvartal informera Europaparlamentet om statusen för godkända planer, godkända 
ändringar av dessa planer, inlämnade betalningsansökningar, fattade 
utbetalningsbeslut, innehållna betalningar, annullerade betalningar och 
återvinning av medel. Kommissionen ska varje kvartal lägga fram en översikt över 
dessa uppgifter vid en utfrågning som anordnas av Europaparlamentets behöriga 
utskott.

2ab. Kommissionen ska varje kvartal informera Europaparlamentet genom att upprätta 
en offentligt tillgänglig databas med öppna data över slutmottagarna av medel från 
faciliteten. Känslig eller konfidentiell information ska göras tillgänglig för 
Europaparlamentets ledamöter under strikt sekretess som avtalas på förhand.

2ac. Kommissionen ska varje kvartal, genom offentliga utfrågningar, rapportera till 
Europaparlamentet om genomförandet av faciliteten i medlemsstaterna. Rapporten 
ska innehålla detaljerade uppgifter om de belopp för vilka åtaganden har ingåtts 
och som har betalats till medlemsstaterna, statusen för genomförandet av de 
överenskomna delmålen samt alla relevanta uppgifter för att säkerställa full 
transparens och information om faciliteten. 

2ad. Kommissionen ska införa en ändamålsenlig övervakningsram för de slutförda 
projekten.

Artikel 24
Halvårsrapport

1. Kommissionen ska lägga fram halvårsrapporter för Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i denna förordning.

2. Halvårsrapporten ska innehålla information om de framsteg som gjorts med de 
berörda medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens inom faciliteten.

3. Halvårsrapporten ska också innehålla följande information:

(a) Volymen på de intäkter som avsatts för faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, uppdelade per budgetpost. ▌

(b) Bidraget från de belopp som inkasseras genom EU:s instrument för 
återhämtning till uppnåendet av facilitetens mål.

(ba) Uppgifter om ansökningar om tekniskt stöd med avseende på utarbetande, 
översyn, genomförande och förbättring av planen för återhämtning och 
resiliens.

(bb) Status för genomförandet av varje medlemsstats delmål och mål, belopp för 
vilka åtaganden ingåtts och som betalats ut till varje medlemsstat och totalt, 
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inlämnade betalningsansökningar, antagna utbetalningsbeslut, innehållna 
och annullerade utbetalningar, återvinning av medel, mottagarna av medlen 
och all annan relevant information som säkerställer fullständig transparens 
och ansvarsskyldighet samt om komplementariteten mellan planerna och 
befintliga unionsprogram.

(bc) Ett avsnitt för varje medlemsstat som beskriver hur principen om sund 
ekonomisk förvaltning följs i enlighet med artikel 61 i budgetförordningen.

(bd) Den andel av faciliteten som bidrar till unionens klimat- och miljömål.
(be) En förteckning över mottagarna och slutmottagarna av medel från 

faciliteten.
4. Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och Europeiska rådet som en 

del av den integrerade finansiella redovisningsrapporteringen och ska utgöra en 
del av det särskilda förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, i ett separat kapitel 
i kommissionens rapport om beviljande av ansvarsfrihet enligt artikel 318 i 
EUF-fördraget. 

Artikel 25
Halvtidsutvärdering och efterhandsutvärdering av faciliteten

1. Kommissionen ska förse Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén och Regionkommittén med en oberoende utvärdering av 
genomförandet av denna förordning fyra år efter att den har trätt i kraft, och med en 
oberoende efterhandsutvärdering senast 12 månader efter utgången av 2027.

2. Utvärderingen ska särskilt innehålla en bedömning av i vilken utsträckning målen har 
uppnåtts, effektiviteten i resursanvändningen och det europeiska mervärdet. Den ska 
också beakta den fortsatta relevansen vad gäller alla mål och åtgärder.

3. Utvärderingen ska om lämpligt åtföljas av ett förslag om ändringar av denna 
förordning.

4. Efterhandsutvärderingen ska bestå av en övergripande bedömning av de instrument 
som inrättas genom denna förordning och ska innehålla information om dess 
inverkan på lång sikt.

Artikel 25a
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 17 och 19 ska ges 
till kommissionen till och med den 31 december 2027.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 17 och 19 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallande innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 
tidning, eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som 
utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella 
avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 17 och 19 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

KAPITEL VII

Kommunikation och slutbestämmelser

Artikel 26
Information, kommunikation och publicitet

1. Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och 
säkerställa dess synlighet genom en tydlig unionsmärkning, i synnerhet när de 
marknadsför åtgärderna och deras resultat, genom att tillhandahålla enhetlig, 
verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland 
medier, sociala medier och allmänhet. Mottagarna ska se till att utgifterna inom 
ramen för faciliteten synliggörs genom att tydligt märka projekt som får stöd som 
”EU-initiativ för återhämtning”.

2. Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende den 
facilitet som inrättas genom denna förordning, dess åtgärder och resultat. 
Ekonomiska medel som anslagits för de instrument som inrättas genom denna 
förordning ska också bidra till den övergripande kommunikationen av unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 4.

2a. När mottagarna av unionsfinansiering och kommissionen marknadsför åtgärder 
och deras resultat ska de regelbundet informera och involvera 
Europaparlamentets och kommissionens representationskontor om projekt i de 
berörda medlemsstaterna.

▌Artikel 28
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
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På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande
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BILAGA I
Metod för beräkning av det högsta ekonomiska bidraget (dvs. det icke 
återbetalningspliktiga ekonomiska stödet) per medlemsstat inom faciliteten

 
I denna bilaga fastställs metoden för beräkning av det högsta tillgängliga ekonomiska bidraget 
för varje medlemsstat i enlighet med artikel 10. I metoden beaktas följande:

• Befolkning.
• Det inverterade värdet av BNP per capita.
• Medelvärdet av arbetslösheten de senaste 5 åren jämfört med medelvärdet i EU 

(2015–2019).
• Den ackumulerade minskningen i real BNP mellan 2020 och 2021, dvs. 

förändringen i real BNP 2021 jämfört med 2019.
För att undvika en alltför stor koncentration av resurserna: 
• För det inverterade värdet av BNP per capita gäller ett tak på 150 % av medelvärdet i 

EU.

• För ett enskilt lands arbetslöshet gäller en största avvikelse på 150 % från 
medelvärdet i EU.

• För att beakta de mer stabila arbetsmarknaderna i de rikare medlemsstaterna (med en 
BNI per capita över medelvärdet i EU) gäller för dem en största avvikelse av 
arbetslösheten på 75 % från medelvärdet i EU.

Det högsta ekonomiska bidraget till en medlemsstat från faciliteten ( ) definieras enligt 
följande för 2021 och 2022:

MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Det högsta ekonomiska bidraget till en medlemsstat från faciliteten (MFCi) för 2023 och 
2024 definieras enligt följande:

MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(FS) + resterande belopp (2021–2022)

där

FS (ekonomiskt stöd) är det tillgängliga totalanslaget inom faciliteten enligt
artikel 5.1 a, och  är fördelningsnyckeln för 

medlemsstat i, enligt definitionen

,

där 1.

och där   1.   och 0,75  för medlemsstater med  
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där

  är fördelningsnyckeln för land i,  är 

bruttonationalprodukt per capita 2019 i land i,  2019 

års vägda medelbruttonationalprodukt per capita i 

EU-27-medlemsstaterna,

är den totala befolkningen 2019 i land i,

är den totala befolkningen 2019 i EU-27-medlemsstaterna

är medelarbetslösheten åren 2015–2019 i land i

är medelarbetslösheten åren 2015–2019 i EU-27

FS (ekonomiskt stöd) är det tillgängliga totalanslaget inom faciliteten enligt artikel 5.1 a, 
och

betai är fördelningsnyckeln för medlemsstat i, enligt definitionen 

där 1 ,

och där och 0,75 för medlemsstater med 

där

 är fördelningsnyckeln för land i,

 är BNP per capita 2019 i land i,

 2019 års vägda BNP per capita i EU-27-medlemsstaterna,

 är den totala befolkningen 2019 i land i,

 är den totala befolkningen 2019 i EU-27-medlemsstaterna

 är den ackumulerade minskningen i real BNP för land i under 
2020–2021

 är den ackumulerade minskningen i real BNP för 
EU-27-medlemsstater under 2020–2021

Fördelningsnyckeln för perioden 2023–2024 ska beräknas senast den 30 juni 2022 på 
grundval av uppgifter från Eurostat.
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Metoden ger följande andel och belopp för det högsta ekonomiska bidraget per medlemsstat.

Högsta ekonomiska bidrag efter 
medlemsstat

Andel (%) av 
totalbeloppet

Belopp 
(miljoner, 
2018 års 
priser)

BE 1,55 4821

BG 1,98 6131

CZ 1,51 4678

DK 0,56 1723

DE 6,95 21545

EE 0,32 1004

IE 0,39 1209

EL 5,77 17874

ES 19,88 61618

FR 10,38 32167

HR 1,98 6125

IT 20,45 63380

CY 0,35 1082

LV 0,70 2170

LT 0,89 2766

LU 0,03 101

HU 1,98 6136

MT 0,07 226

NL 1,68 5197

AT 0,95 2950

PL 8,65 26808

PT 4,16 12905

RO 4,36 13505

SI 0,55 1693

SK 1,98 6140

FI 0,71 2196

SE 1,24 3849

Summa 100,00 310000
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BILAGA II
Vägledning för bedömning för faciliteten

1. Tillämpningsområde

Syftet med denna vägledning för bedömning är att tillsammans med förordningen utgöra en 
grund på vilken kommissionen – på ett transparent och rättvist sätt – ska kunna bedöma 
medlemsstaternas förslag till planer för återhämtning och resiliens och fastställa det 
ekonomiska bidraget i enlighet med målen och alla andra relevanta krav i denna förordning. 
Vägledningen utgör särskilt grunden för tillämpning av bedömningskriterierna och 
fastställandet av det ekonomiska bidrag som avses i artikel 16.3 respektive artikel 17.3.

Vägledningen har följande mål:

a) ge ytterligare ledning om bedömningen av medlemsstaternas förslag till planer 
för återhämtning och resiliens,

b) ge ytterligare information om bedömningskriterierna och redogöra för ett 
betygssystem som ska upprättas för en rättvis och transparent process, och 

c) fastställa sambandet mellan kommissionens bedömning enligt 
bedömningskriterierna och fastställandet av det ekonomiska bidraget i 
kommissionens beslut för de planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts.

Vägledningen är ett verktyg som ska underlätta kommissionens bedömning av 
medlemsstaternas förslag till planer för återhämtning och resiliens, och som ska säkerställa att 
planerna för återhämtning och resiliens stöder reformer och offentliga investeringar som är 
relevanta och respekterar additionalitetsprincipen för unionsfinansiering och skapar ett 
verkligt europeiskt mervärde, samtidigt som medlemsstaterna behandlas lika.

2. Bedömningskriterier

I enlighet med artikel 16.3 ska kommissionen bedöma ändamålsenligheten, effektiviteten, 
relevansen och enhetligheten i planen för återhämtning och resiliens ▌och ska i detta syfte 
beakta följande element:

Kommissionen ska bedöma om alla planer för återhämtning och resiliens uppfyller följande 
krav:

(a) Om planen bidrar med minst 40 % av sitt belopp till integrering av klimat 
och biologisk mångfald och om den spårningsmetod som avses i artikel 15.3 
ae tillämpas korrekt.

(b) Om planen bidrar med minst 20 % av sitt belopp till digitala åtgärder och om 
den spårningsmetod som avses i artikel 15.3 af tillämpas korrekt.

(c) Om var och en av åtgärderna inte strider mot unionens strategiska och 
ekonomiska intressen, inte ersätter återkommande nationella budgetutgifter 
och respekterar additionalitetsprincipen och principen om att inte orsaka 
betydande skada i enlighet med artikel 4a.

(d) Om planen överensstämmer med de minsta tilldelningsandelarna för var och 
en av de sex europeiska prioriteringar som fastställs i artikel 3.
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(e) Om medlemsstaternas arrangemang för att säkerställa att mottagande 
företag inte är involverade i några rapporteringspliktiga skattearrangemang 
enligt direktiv (EU) 2018/822 i samband med gränsöverskridande 
arrangemang.

Ändamålsenlighet:

(f) Om planen för återhämtning och resiliens bidrar till var och en av de sex 
europeiska prioriteringar som fastställs i artikel 3 och om den bidrar till och 
inte strider mot målen i artikel 4.1 b.

(g) Om den flernivådialog som avses i artikel 15.2 andra stycket har ägt rum och 
om respektive intressenter ges faktiska möjligheter att delta i utarbetandet 
och genomförandet av planen för återhämtning och resiliens.

(h) Om de arrangemang som föreslagits av de berörda medlemsstaterna förväntas 
säkerställa en effektiv övervakning och ett effektivt genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens, de föreslagna kvalitativa och kvantitativa 
delmålen och målen samt de relaterade indikatorerna, och om planen 
förbättrar de landsspecifika resultaten enligt den sociala resultattavlan och 
resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

(i) Om planen förväntas ha en bestående inverkan på den berörda medlemsstaten.
(j) Om planen för återhämtning och resiliens omfattar investeringar i 

gränsöverskridande eller paneuropeiska projekt som skapar ett europeiskt 
mervärde, i förekommande fall med beaktande av medlemsstaternas 
begränsningar på grund av deras geografiska läge.

Effektivitet:

(k) Om den motivering som medlemsstaten lämnat för de uppskattade totala 
kostnaderna för den inlämnade planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den sociala och ekonomiska effekten på ekonomin och 
sysselsättningen, i enlighet med principen om kostnadseffektivitet.

(l) Om det arrangemang som föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas förebygga, upptäcka och korrigera intressekonflikter, korruption 
och bedrägerier vid användning av medel från faciliteten, inbegripet sådana 
som syftar till att undvika dubbel finansiering från andra unionsprogram.

Relevans:

(m) Om planen innehåller åtgärder som i enlighet med facilitetens 
tillämpningsområde bidrar till att effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom ramen för den europeiska planeringsterminen, 
inbegripet relevanta rekommendationer för euroområdet som godkänts av 
rådet.

(n) Om planen, när kommissionen efter en fördjupad granskning kommit fram 
till att det i en medlemsstat råder obalanser eller alltför stora obalanser, är 
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förenlig med de rekommendationer som lämnats enligt artikel 6 i förordning 
(EU) nr 1176/2011.

(o) Om planen innehåller korrekt information enligt artikel 15.

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

arrangemangen ger konsekvens och synergier enligt artikel 14.2b.

(q) Om planen är förenlig med principerna i EU-strategin för jämställdhet 
2020–2025, den nationella jämställdhetsstrategin, om en 
konsekvensbedömning ur ett jämställdhetsperspektiv har genomförts och om 
åtgärderna i planen förväntas bidra till att främja jämställdhet och principen 
om jämställdhetsintegrering och undanröjande av könsdiskriminering eller 
till de utmaningar som följer av detta.

▌Som ett led i bedömningen ska kommissionen sätta betyg på de planer för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaterna har lämnat in, enligt de bedömningskriterier som avses i artikel 
16.3, för att bedöma ändamålsenligheten, effektiviteten, relevansen och enhetligheten i 
planerna och för att fastställa det ekonomiska bidraget i enlighet med artikel 17.3.

För enkelhetens och effektivitetens skull ska betyg ges på en skala från A till C enligt 
följande:

▌
Betyg för leden a–e
A – Kriterierna är uppfyllda 
C – Kriterierna är inte uppfyllda

Betyg för leden f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q
A – Kriterierna är uppfyllda i stor utsträckning/Lämpliga arrangemang för ett effektivt 
genomförande av led h
B – Kriterierna är uppfyllda i måttlig utsträckning/Minimala arrangemang för ett effektivt 
genomförande av led h
C – Kriterierna är uppfyllda i liten utsträckning/Otillräckliga arrangemang för ett effektivt 
genomförande av led h
För kriteriet j gäller endast betyget A eller B och inget betyg ges för medlemsstater som har 
objektiva begränsningar på grund av sitt geografiska läge.

▌3. Fastställande av det ekonomiska bidraget från budgetinstrumentet för återhämtning och 
resiliens

I enlighet med artikel 17.3 ska kommissionen fastställa det ekonomiska bidraget med 
beaktande av vikten av och samstämmigheten i den plan för återhämtning och resiliens som 
den berörda medlemsstaten föreslagit, efter en bedömning med avseende på kriterierna i 
artikel 17.3. För detta ändamål ska kommissionen tillämpa följande kriterier:

(a) Om planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt uppfyller 
de kriterier som anges i artikel 16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens är lika med eller högre än 
det högsta ekonomiska bidraget för den medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
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ekonomiska bidrag som tilldelas den berörda medlemsstaten vara lika med det 
totala beloppet av det högsta ekonomiska bidraget enligt artikel 10.

(b) Om planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt uppfyller 
de kriterier som anges i artikel 16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens är lägre än det högsta 
ekonomiska bidraget för den medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas medlemsstaten vara lika med beloppet för de 
uppskattade totala kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens.

(ba) Om planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 16.3 ska det ekonomiska bidraget 
minskas med 2% per kriterium för varje B som planen ges utöver två B:n för 
kriterierna i leden h, i, l, m och p i artikel 16.3, men den totala minskningen 
ska inte överstiga 6% av det totala ekonomiska bidraget.

(c) Om planen för återhämtning och resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 16.3 får inget ekonomiskt bidrag 
beviljas den berörda medlemsstaten.

Vid tillämpningen av detta stycke ska följande formler användas:

– för led a:    ≥ ska medlemsstat få  

– för led b:    < ska medlemsstat få  

– där
– i betecknar den berörda medlemsstaten 
– MFC är det högsta ekonomiska bidraget till den berörda medlemsstaten 
– C är de uppskattade totala kostnaderna för planen för återhämtning och 

resiliens 
 

Efter bedömningen i enlighet med artikel 16.3, och med beaktande av betygen:

Planen för återhämtning och resiliens uppfyller bedömningskriterierna

om betyget för kriterierna a–q omfattar
 
- ett A för kriterierna a– f
 
och för övriga kriterier
 
- enbart A,
 
eller 
 
- flera A än B och inga C.
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Det ekonomiska bidraget ska minskas med 2 % per kriterium för varje B utöver två B:n 
som ges för de i artikel 16.3 fastställda kriterierna i leden h, i, l, m och p, men den totala 
minskningen ska inte överstiga 6 % av det totala ekonomiska bidraget.

Planen för återhämtning och resiliens uppfyller inte bedömningskriterierna
 
om betyget för kriterierna a–q omfattar
 
- inga A för kriterierna a–f
 
och för övriga kriterier
 
- fler B än A
 
eller 
 
- minst ett C.
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BILAGA III
Indikatorer 

Uppfyllelsen av de mål som avses i artikel 4 ska mätas på grundval av följande indikatorer, 
uppdelade efter medlemsstat och insatsområde. 

Indikatorerna ska användas i enlighet med tillgängliga data och tillgänglig information, 
inbegripet kvantitativa och/eller kvalitativa data.

 Outputindikatorer:

(a) Antal godkända planer för återhämtning och resiliens ▌.
(b) Det totala ekonomiska bidrag som anslagits till planen för återhämtning och 

resiliens. 
 Resultatindikatorer:

(c) Antal planer för återhämtning och resiliens som har genomförts. 

Effektindikatorer i enlighet med denna förordning

(d) Målen i planen för återhämtning och resiliens, som har uppnåtts på grund av 
bland annat det totala ekonomiska stödet (inklusive eventuella lån) från den 
facilitet för återhämtning och resiliens som inrättas genom denna förordning.

Kommissionens efterhandsutvärdering enligt artikel 25 ska också ha som syfte att fastställa 
sambandet mellan det totala ekonomiska stödet (inklusive eventuella lån) från faciliteten för 
återhämtning och resiliens och genomförandet av relevanta åtgärder i den berörda 
medlemsstaten i syfte att främja återhämtning, resiliens, hållbar tillväxt, sysselsättning och 
sammanhållning.
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16.10.2020

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA 
FRÅGOR

till budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för 
återhämtning och resiliens
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Föredragande av yttrande: Dragoş Pîslaru

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 28 maj 2020 lade kommissionen fram ett förslag om inrättande av en facilitet för 
återhämtning och resiliens som ersätter kommissionens tillbakadragna förslag till ett 
reformstödprogram. Det nya förslaget baseras på den senaste texten om 
reformstödprogrammet och är nära anpassat till de politiska riktlinjerna inom den europeiska 
planeringsterminen. Dess mål har setts över och facilitetens genomförandesätt har anpassats 
för att ta hänsyn till den nya verklighet som följer av covid-19-pandemin. I detta nya 
sammanhang är det av avgörande betydelse att man planerar återhämtningen på ett strategiskt 
sätt och säkerställer en hållbar tillväxt genom att stärka resiliensen hos Europas ekonomier 
och samhällen.

Faciliteten för återhämtning och resiliens kommer att vara ett viktigt program för EU:s 
instrument för återhämtning, som en del av den reviderade fleråriga budgetramen. Förslaget 
ingår också i en uppsättning åtgärder som tagits fram som svar på den nuvarande covid-19-
pandemin, t.ex. investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset.

Syftet med faciliteten är att tillhandahålla ett storskaligt ekonomiskt stöd för att främja 
utformningen och genomförandet av viktiga, reformer på längre sikt och tillhörande offentliga 
investeringar i medlemsstaterna. Dess allmänna mål är att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning genom åtgärder som gör det möjligt för de berörda 
medlemsstaterna att återhämta sig snabbare och på ett mer hållbart sätt och att bli resilienta 
genom att minska krisens sociala och ekonomiska inverkan och stödja den gröna och digitala 
omställningen, liksom genom att främja skapandet av sysselsättning och en hållbar tillväxt.

I ett bredare perspektiv kommer faciliteten för reform och återhämtning också att bidra till 
genomförandet av unionens och medlemsstaternas åtaganden inom ramen för den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.
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Stöd inom ramen för faciliteten kommer att ges som svar på en begäran på frivillig basis från 
den berörda medlemsstaten. Stödet kommer att tillhandahållas i form av icke 
återbetalningspliktigt stöd, under direkt förvaltning, och i form av lån.

Medlemsstaterna bör utarbeta nationella planer för återhämtning och resiliens som ska 
innehålla åtgärder för genomförande av reformer och offentliga investeringsprojekt, genom ett 
samstämmigt paket, och bör vara förenliga med de relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den europeiska planeringsterminen, med de nationella 
reformprogrammen, de nationella energi- och klimatplanerna, planerna för en rättvis 
omställning och de partnerskapsavtal och operativa program som antagits inom 
unionsfonderna. Dessa planer kommer att utgöra en bilaga till det nationella 
reformprogrammet och rapporteringen om framstegen med genomförandet av dessa planer 
också att ske inom ramen för den europeiska planeringsterminen. 

Parallellt med faciliteten för återhämtning och resiliens har kommissionen också lagt fram ett 
förslag till en förordning om ett instrument för tekniskt stöd, som ska stödja förstärkningen av 
den administrativa kapaciteten och de långsiktiga strukturreformerna i medlemsstaterna, och 
kommer att främja genomförandet av de landsspecifika rekommendationer som riktas till 
medlemsstaterna inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

Föredraganden välkomnar kommissionens nya förslag om inrättande av en facilitet för 
återhämtning och resiliens, och är övertygad om att denna facilitet kommer att spela en 
avgörande roll för unionens återhämtning och förnyelse. Han förordar en pelare, inom denna 
facilitet, som ska ägnas åt reformer och investeringar som utformats för nästa generation, 
framför allt för barn och unga. Detta speglar föredragandens fasta övertygelse om att 
faciliteten för återhämtning och resiliens bör vara ett framtidsinriktat instrument som har 
utformats till förmån för nästa generation.

Det aktuella yttrandet bygger på yttrandet om inrättande av reformstödsprogrammet 
(2018/0213(COD)), som utskottet för sysselsättning och sociala frågor antog den 26 maj 
2020. Det inbegriper därmed alla ändringsförslag som också är relevanta för faciliteten för 
återhämtning och resiliens.

Dessutom vill föredraganden föreslå ytterligare ändringar som belyser vikten av 
strukturreformer som baseras på solidaritet, integration och social rättvisa som en del av den 
europeiska planeringsterminens mål för att säkerställa lika tillgång till möjligheter och socialt 
skydd, och för att skydda sårbara befolkningsgrupper och förbättra samtliga medborgares 
levnadsstandard. Han anser att de reformer som eftersträvas skulle kunna få brett stöd om 
medlemsstaterna, när de lämnar in ansökningar om ekonomiskt stöd inom faciliteten, planerar 
för samråd med berörda intressenter och nationella parlament.

Föredraganden föreslår att facilitetens tillämpningsområde (artikel 3) ska utvidgas genom 
inkludering av en bred uppsättning politikområden, t.ex. åtgärder som rör utbildning och 
livslångt lärande; åtgärder för en bättre framtid för missgynnade barn, ungdomar, äldre och 
människor med funktionsnedsättning; åtgärder för att minska könsdiskriminering och för att 
främja jämställdhet; åtgärder för att främja förutsättningar som stöder entreprenörsrelaterade 
möjligheter och färdigheter; åtgärder för att genomföra klimatåtgärder; åtgärder för att 
förbättra offentliga institutioners kapacitet att garantera mobila och gränsöverskridande 
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arbetstagares rättigheter; åtgärder för yrkesutbildning och integrering av unga på 
arbetsmarknaden; pensionsreformåtgärder samt åtgärder för att förbättra folkhälsosystemen.

Föredraganden föreslår också ett ändringsförslag som specifikt tar upp situationen i 
medlemsstater som uppvisar alltför stora obalanser och i medlemsstater utanför euroområdet 
som dras med betydande strukturutvecklingsrelaterade förseningar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet och utskottet för 
ekonomi och valutafrågor att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artiklarna 2 och 8 i fördraget 
fastställs att jämställdhet mellan kvinnor 
och män är ett av unionens värden, och 
att unionen i all sin verksamhet bör syfta 
till att undanröja bristande jämställdhet 
mellan kvinnor och män och främja 
jämställdhet mellan dem. 
Jämställdhetsintegrering, inbegripet 
jämställdhetsbudgetering, bör därför 
genomföras i all EU-politik och alla EU-
bestämmelser.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken, inbegripet 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, ramen för att fastställa 
vilka nationella reformer som ska 
prioriteras och följa upp genomförandet av 
dem. Medlemsstaterna utformar egna 

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken, inbegripet målen i 
den europeiska gröna given och 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och FN:s mål för 
hållbar utveckling, ramen för att fastställa 
vilka nationella reformer som ska 
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nationella fleråriga investeringsstrategier 
som till stöd för dessa reformer. Dessa 
strategier bör läggas fram tillsammans med 
de årliga nationella reformprogrammen 
som ett sätt att utforma och samordna 
prioriterade investeringsprojekt att stödja 
med nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering.

prioriteras och följa upp genomförandet av 
dem. Som ett led i den europeiska 
planeringsterminens mål behandlas även 
strukturreformer som baseras på 
solidaritet, integration och social rättvisa, 
med målet att skapa sysselsättning av god 
kvalitet och tillväxt, genom att säkerställa 
lika tillgång till möjligheter och socialt 
skydd och genom att skydda sårbara 
befolkningsgrupper och förbättra 
levnadsstandarden för alla. 
Medlemsstaterna utformar egna nationella 
fleråriga investeringsstrategier som till stöd 
för dessa reformer. Dessa strategier bör 
läggas fram tillsammans med de årliga 
nationella reformprogrammen som ett sätt 
att utforma och samordna prioriterade 
investeringsprojekt att stödja med nationell 
finansiering och/eller unionsfinansiering.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska och 
sociala situationen har förstärkts av covid-
19, särskilt för kvinnor och flickor på 
grund av existerande ojämlikheter. Den 
nuvarande covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system och sociala 
välfärdssystem som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer som 
säkerställer en anständig levnadsstandard 
hjälper medlemsstaterna att reagera mer 
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ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

effektivt på kriser och att återhämta sig 
snabbare från dem. Följderna av covid-19-
krisen på medellång och lång sikt kommer 
att vara beroende på hur snabbt 
medlemsstaternas ekonomier kommer att 
återhämta sig från krisen, vilket i sin tur 
beror på medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras ekonomiska, 
sociala, ekologiska och administrativa 
resiliens kommer därför att vara avgörande 
för att stabilisera ekonomierna mot en 
hållbar återhämtning och undvika att 
ytterligare öka skillnaderna i unionen och 
spridningseffekter som kan undvikas och 
som består i chocker mellan 
medlemsstater eller inom unionen som 
med konsekvenser och utmaningar för 
konvergens och sammanhållning.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Medlemsstaternas system för 
social välfärd garanterar samhällen och 
invånare tillgång till de tjänster och 
ekonomiska fördelar som behövs för ett 
anständigt liv, och omfattar insatser på 
följande områden: social trygghet, hälso- 
och sjukvård, utbildning, bostäder, 
sysselsättning, rättsväsende och sociala 
tjänster för sårbara grupper. Dessa 
områden är viktiga för att uppnå en 
hållbar social utveckling och för att 
främja jämlikhet och social rättvisa. På 
grund av covid-19-krisen befinner sig 
medlemsstaternas system för social 
välfärd i en svår och pressad situation 
utan motstycke, eftersom de inte 
utformades för att hantera de sociala 
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behov som uppkommer på grund av en 
kris inom hälso- och sjukvården och i 
ekonomin. Systemen för social välfärd 
behöver förstärkas så att de kan sköta 
sina uppgifter och bistå hela 
befolkningen, särskilt i krissituationer 
eller under systemchocker.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) De ekonomiska konsekvenserna av 
covid-19-utbrottet har i hög grad minskat 
många medlemsstaters finanspolitiska 
manöverutrymme, vilket undergräver 
deras möjligheter att genomföra viktiga 
reformer och investeringsprioriteringar. 
Den europeiska planeringsterminen är 
EU:s ramverk för att fastställa 
ekonomiska reformer och 
investeringsprioriteringar, men det behov 
av återhämtning och resiliensbyggande 
som har kommit i dagen av covid-19-
krisen, sträcker sig bortom den 
ekonomiska politiken och måste på ett 
lämpligt sätt prioriteras när man utformar 
och upprättar den europeiska 
planeringsterminen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
avgörande betydelse för att kunna uppnå en 

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna och samhällena, 
stärker anpassningsförmågan, frigör 
potentialen för inkluderande tillväxt och 
stärker anpassningsförmågan för teknisk 
utveckling en av unionens politiska 
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hållbar återhämtning och stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 
mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning.

prioriteringar. De är därför av avgörande 
betydelse för att kunna uppnå en hållbar 
återhämtning och stödja den ekonomiska 
och sociala konvergensprocessen uppåt. 
Redan före covid-19-krisen befann sig 
EU:s ekonomier och samhällen i en djup 
förändringsprocess till följd av 
klimatförändringen, miljömässiga, 
digitala och demografiska utmaningar 
och ett socialt investeringsgap. Detta är 
ännu mer nödvändigt efter pandemikrisen 
för att bana väg för en snabb återhämtning. 
Social hållbarhet och inkludering måste 
utgöra grunden när man bygger upp 
inkluderande och motståndskraftiga 
samhällen.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kvinnor har stått i frontlinjen 
under covid-19-krisen, då de utgör 
majoriteten av hälso- och 
sjukvårdspersonalen i EU och balanserar 
obetalt omsorgsarbete med sina 
anställningsskyldigheter, vilket har blivit 
allt svårare för ensamstående föräldrar, 
av vilka 85 % är kvinnor. Investeringar i 
stark hälsovårdsinfrastruktur är viktiga 
för att säkerställa jämställdhet mellan 
kvinnor och män och kvinnors 
ekonomiska egenmakt, bygga 
motståndskraftiga samhällen, bekämpa 
otrygga villkor i kvinnodominerade 
sektorer, stimulera sysselsättning samt 
förhindra fattigdom och socialt 
utanförskap. Dessutom har sådana 
investeringar en positiv effekt på BNP 
eftersom de gör det möjligt för fler 
kvinnor att utföra avlönat arbete.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda den ekonomiska och sociala 
återhämtningen och stärka den långsiktiga 
potentialen för hållbar tillväxt och öka 
den sociala resiliensen och 
sammanhållningen och undvika ökad 
ojämlikhet och fattigdom. Investeringar i 
grön och digital teknik, kapacitet och 
processer som syftar till att underlätta 
omställningen till ren energi, öka 
energieffektiviteten inom bostadssektorn 
och andra nyckelsektorer av ekonomin är 
viktiga inslag för att uppnå en hållbar 
tillväxt och bidra till att skapa och behålla 
kvalitetssysselsättning och skapa 
resilienta arbetsmarknader. De kommer 
också att bidra till att göra unionen mer 
resilient och mer oberoende genom att 
diversifiera de centrala leveranskedjorna.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och skapa en mekanism 
som möjliggör fördelning av direkt 
ekonomiskt stöd till medlemsstaterna 
genom ett innovativt verktyg. För detta 
ändamål bör en facilitet för återhämtning 
och resiliens (nedan kallad faciliteten) 
inrättas enligt denna förordning för att 
tillhandahålla ett effektivt och betydande 
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strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

finansiellt stöd för att påskynda 
genomförandet av strukturreformer som är 
kopplade till kommissionens 
landsspecifika rekommendationer som 
utfärdats inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen och relaterade 
offentliga investeringar i medlemsstaterna, 
särskilt med tanke på den nya strategin 
för hållbar utveckling som lades fram i 
den europeiska gröna given, principerna 
för den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och FN:s mål för hållbar 
utveckling för att uppnå social och 
territoriell sammanhållning. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Faciliteten bör säkerställa 
synergier med och komplettera InvestEU 
och göra det möjligt för medlemsstater att 
i planen för återhämtning och resiliens 
anslå ett belopp som ska genomföras 
genom InvestEU för att främja solvensen 
hos företag i medlemsstaterna samt 
förberedelse, övervakning, kontroll, 
revision och utvärderingsverksamhet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
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åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen.

åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå en rättvis omställning 
som inte lämnar någon utanför och det 
övergripande målet att 37 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen, 
där inga pengar ska gå till åtgärder som 
på ett negativt sätt påverkar banan mot en 
klimatneutral union 2050. Med tanke på 
att Agenda 2030 kräver en holistisk och 
sektorsövergripande politisk strategi för 
att säkerställa att ekonomiska, sociala och 
miljömässiga utmaningar hanteras 
sammantaget, behöver social hållbarhet 
prioriteras i lika hög grad inom ramen för 
faciliteten.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Faciliteten återspeglar den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
som EU:s sociala strategi för att 
säkerställa att omställningen till 
klimatneutralitet, digitaliseringen och den 
demografiska förändringen samt 
återhämtningen från covid-19-krisen är 
socialt rättvisa, och kommer att bidra till 
genomförandet av dess 20 principer och 
till att uppnå målen och delmålen vad 
gäller sociala framsteg.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att möjliggöra åtgärder som 
knyter faciliteten till en sund ekonomisk 

(13) För att möjliggöra åtgärder som 
knyter faciliteten till en sund ekonomisk 



PE655.950v03-00 76/408 RR\1217780SV.docx

SV

styrning, i syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet, bör rådet ges 
befogenheten att, på förslag av 
kommissionen och genom 
genomförandeakter, avbryta tidsfristen för 
antagande av beslut om förslag till planer 
för återhämtning och resiliens och hålla 
inne utbetalningar inom faciliteten, i 
händelse av betydande bristande 
efterlevnad i samband med relevanta fall 
som rör den ekonomiska 
styrningsprocessen i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) YYYY/XX 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser]. Befogenheten att upphäva 
dessa avbrott och innehållanden med 
hjälp av genomförandeakter, på förslag 
från kommissionen, bör också ges till 
rådet när det gäller samma relevanta fall.

styrning, i syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras 
tillkommissionen avseende innehållandet 
eller upphävandet av innehållandet och 
genom genomförandeakter, avbryta 
tidsfristen för antagande av beslut om 
förslag till planer för återhämtning och 
resiliens och helt eller delvis hålla inne 
utbetalningar inom faciliteten, i händelse 
av betydande bristande efterlevnad i 
samband med relevanta fall som rör den 
ekonomiska styrningsprocessen i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) YYYY/XX [förordningen om 
gemensamma bestämmelser]. Beslutet om 
att hålla in betalningarna bör inte 
tillämpas förutsatt att den allmänna 
undantagsklausulen är aktiverad. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds vid 
samma tidpunkt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Facilitetens tillämpningsområde 
bör hänvisa till politikområden som har 
koppling till ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, den gröna 
och digitala omställningen, hälso- och 
sjukvård, konkurrenskraft, 
entreprenörskap, resiliens, produktivitet, 
finanssystemens stabilitet, utbildning och 
färdigheter, barn- och ungdomspolitik, 
forskning och innovation, smart och 
hållbar tillväxt för alla, 
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folkhälsosystemen, liksom politik i linje 
med den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter som bidrar till genomförandet 
av dess principer, såsom socialt skydd, 
arbetstillfällen av hög kvalitet och 
investeringar, jämställdhet och 
integrering av människor med 
funktionsnedsättning, social dialog som 
stärker de demokratiska systemen, 
inbegripet effektiva och oberoende 
rättssystem samt mediepluralism och 
mediefrihet. 

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, bidra till målen i 
unionens politik, UNSDG, EPRS, 
Parisavtalet, stärka den inre marknaden, 
resilienta ekonomiska och sociala 
strukturer och resilienta 
arbetsmarknader, ta itu med 
demografiska utmaningar och stärka den 
administrativa och institutionella 
kapaciteten. I detta syfte bör den bidra till 
att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, särskilt när det gäller 
sårbara grupper, och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja skapandet av 
arbetstillfällen av god kvalitet och 
främjandet av hållbar tillväxt, liksom 
innovativ och hållbar 
återindustrialisering och infrastruktur, 
reformer av utbildningssystem och system 
för omskolning och kompetenshöjning 
och stöd till reformer i medlemsstater som 
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inte har euron som valuta, för att göra det 
lättare för dem att anta euron som sin 
valuta.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Facilitetens särskilda mål bör vara 
att ge ekonomiskt stöd i syfte att uppnå 
delmål och mål för reformer och 
investeringar enligt planerna för 
återhämtning och resiliens. Detta 
särskilda mål bör eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

(15) Facilitetens särskilda mål bör vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att främja projekt som gynnar deras 
utveckling, investera i produktiva och 
strategiska sektorer och spela en 
strukturerande roll i att tillhandahålla 
allmänna, kostnadsfria offentliga tjänster 
av hög kvalitet. Detta särskilda mål bör 
eftersträvas med vederbörlig hänsyn till de 
berörda medlemsstaternas specifika 
utvecklingsstrategier och bidra på ett 
meningsfullt sätt genom omedelbara 
insatser mot effekterna av covid-19-krisen 
samt offentliga investeringar som spelar 
en strukturerande roll i att säkerställa 
social och territoriell sammanhållning i 
medlemsstaterna och unionen.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. För att de eftersträvade 
reformerna ska få brett stöd bör 
medlemsstater som önskar erhålla stöd 
genom faciliteten, som ett led i 
förfarandet för utarbetande av planerna 
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nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

för återhämtning och resiliens, samråda 
med regionala och lokala myndigheter 
och kommuner och andra intressenter, 
inklusive arbetsmarknadens parter och 
det civila samhällets organisationer, i 
linje med de relevanta bestämmelserna i 
uppförandekoden om partnerskap inom 
ramen för sammanhållningspolitiken, 
liksom med de nationella parlamenten. 
Planen för återhämtning och resiliens bör 
vara förenlig med unionens strategiska 
autonomi, UNSDG, unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet och principen att inte 
orsaka betydande skapa och de 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som avser social- och 
sysselsättningspolitik och med beaktande 
av de specifika sociala indikatorer som 
fastställts för varje medlemsstat, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. Planen 
för återhämtning och resiliens bör också 
innehålla särskilda sociala indikatorer 
som ska uppnås och en konsekvensanalys 
ur ett jämställdhetsperspektiv som är 
förenlig med målen i den europeiska 
jämställdhetsstrategin 2020–2025. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan, 
barngarantin, ungdomsgarantin och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
bör planen också innehålla åtgärder som är 
relevanta inom de sex politikområden som 
fastställs i denna förordning. Åtgärderna 
bör göra det möjligt att snabbt uppnå de 
mål och bidrag som anges i nationella 
energi- och klimatplaner och uppdateringar 
av dessa. All verksamhet som får stöd bör 
bedrivas med full respekt för unionens 
klimat- och miljöprioriteringar. 
Medlemsstaterna bör se till att 
arbetsmarknadsparterna rådfrågas när de 
nationella planerna för återhämtning och 
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resiliens utformas och ges möjlighet att ge 
sina bidrag i ett tidigt skede.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att bidra till medlemsstaternas 
utarbetande och genomförande av planerna 
för återhämtning och resiliens bör rådet 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen kunna diskutera läget 
när det gäller återhämtning, resiliens och 
anpassningsförmåga i unionen. För att 
säkerställa lämpliga underlag bör denna 
diskussion grundas på kommissionens 
strategiska och analytiska information som 
finns tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen och i tillämpliga fall på 
information om genomförandet av planerna 
under de föregående åren.

(18) För att bidra till medlemsstaternas 
utarbetande och genomförande av planerna 
för återhämtning och resiliens bör 
Europaparlamentet och rådet inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen 
kunna diskutera läget när det gäller 
återhämtning, resiliens och 
anpassningsförmåga i unionen. För att 
säkerställa lämpliga underlag bör denna 
diskussion grundas på kommissionens 
strategiska och analytiska information som 
finns tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen och i tillämpliga fall på 
information om genomförandet av planerna 
under de föregående åren.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, 
omfattningen för det samråd med 
regionala och lokala myndigheter och 
andra intressenter, inklusive 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhällets organisationer, som ska 
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innehålla åtgärder som är relevanta för den 
gröna och digitala omställningen. Den bör 
också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

utföras innan det att planen lämnas in, 
inbegripet mål och delmål, och den 
förväntade effekten av planen för 
återhämtning och resiliens på målen i den 
europeiska gröna given, principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och FN:s mål för hållbar utveckling, 
särskilt den hållbara tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen, liksom de sociala 
indikatorer som ska förbättras, i linje med 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Den bör också innehålla 
åtgärder som är relevanta för och bidrar 
direkt till den gröna och digitala 
omställningen, och, om så är lämpligt, en 
uppskattning av den gröna och digitala 
omställningens konsekvenser när det 
gäller förlorade arbetstillfällen och 
bristen på socialt skydd, liksom lämpliga 
åtgärder för att ta itu med dessa problem. 
Den bör också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen och bör 
även visa hur planen förväntas bidra till 
jämställdheten och till en jämställd 
tillväxt och sysselsättning. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och bör verka i 
nära samarbete med den berörda 
medlemsstaten och med deltagande av 
arbetsmarknadens parter och 
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förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

civilsamhällets organisationer. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
tillväxtpotentialen, skapandet av 
arbetstillfällen av god kvalitet och den 
ekonomiska och sociala motståndskraften 
i medlemsstaten, lindra krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser , 
särskilt när det gäller utsatta grupper och 
ungdomar, och bidra till genomförandet 
av unionens strategiska autonomi och 
unionens och medlemsstaternas 
åtaganden, särskilt Parisavtalet, FN:s mål 
för hållbar utveckling och den europeiska 
sociala pelaren, samt stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen och minska 
infrastrukturgapet. om den motivering 
som medlemsstaten lämnat för de 
uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin, sysselsättningen och sociala 
framsteg, om den föreslagna planen för 
återhämtning och resiliens innehåller 
åtgärder för genomförandet av reformer 
och offentliga investeringsprojekt som 
utgör enhetliga insatser, och om det 
arrangemang som föreslagits av den 
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berörda medlemsstaten förväntas 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna delmålen och 
målen samt de relaterade indikatorerna.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att bidra till utarbetandet av 
högkvalitativa planer och bistå 
kommissionen vid bedömningen av de 
planer för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnar in och i 
bedömningen av i vilken grad de har 
uppnåtts bör det finnas bestämmelser om 
användning av expertrådgivning och, på 
begäran av medlemsstaten, inbördes 
rådgivning.

(24) För att bidra till utarbetandet av 
högkvalitativa planer och bistå 
kommissionen vid bedömningen av de 
planer för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnar in och i 
bedömningen av i vilken grad de har 
uppnåtts bör det finnas bestämmelser om 
användning av expertrådgivning och, på 
begäran av medlemsstaten, inbördes 
rådgivning. När sådan expertis gäller 
arbetsmarknadspolitik informeras 
arbetsmarknadens parter och involveras 
därefter. Tekniskt stöd kan inte begäras i 
områden som helt eller delvis tillhör 
arbetsmarknadsparternas 
ansvarsområden, såvida de inte 
samtycker. Detta stöd får inte 
underminera rollen för arbetsmarknadens 
parter eller hota 
kollektivförhandlingarnas oberoende.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
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därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 4,7 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 6,8 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat. Kommissionen bör bedöma denna 
begäran om ett lånestöd inom två 
månader från dagen för begäran.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Om planerna för återhämtning 
och resiliens, inbegripet berörda delmål 
och mål, helt eller delvis inte längre kan 
uppfyllas, inbegripet i de fall då en 
ändring av de sociala och ekonomiska 
indikatorerna påtagligt påverkar den 
ursprungliga plan som lämnats in av den 
berörda medlemsstaten på grund av 
objektiva omständigheter, får den berörda 
medlemsstaten lämna en motiverad 
begäran till kommissionen om att ändra 
eller ersätta sitt beslut. För detta ändamål 
bör medlemsstaten kunna föreslå 
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ändringar av planen för återhämtning 
och resiliens och använda sig av 
instrumentet för tekniskt stöd.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32b) Om kommissionen beslutar att 
hålla inne anslagen till en medlemsstat i 
händelse av brister när det gäller 
rättsstatsprincipen bör stödberättigade 
åtgärder på regional och lokal nivå 
fortsätta att omfattas av faciliteten.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 32c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32c) Medlemsstater som uppvisar 
alltför stora obalanser och medlemsstater 
utanför euroområdet som dras med 
betydande strukturutvecklingsrelaterade 
förseningar bör i sina planer för 
återhämtning och resiliens kunna föreslå 
reformer som tar itu med de problem som 
har lett till sådana alltför stora obalanser.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Medlemsstaterna bör se till att 
kommunikationsverksamhet, i synnerhet 
när det gäller skyldigheten att synliggöra 
det stöd som tillhandahålls inom ramen 
för faciliteten, genomförs ordentligt på 
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rätt regional och lokal nivå, genom 
många kanaler och på ett icke-
diskriminerande sätt.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/201113. Efter 
antagandet av en genomförandeakt bör det 
vara möjligt för den berörda medlemsstaten 
och kommissionen att komma överens om 
vissa operativa arrangemang av teknisk 
natur, med detaljerade uppgifter om 
aspekter av genomförandet med avseende 
på tidsfrister, indikatorer för delmål och 
mål samt tillgång till underliggande data. 
För att de operativa arrangemangen med 
avseende på de rådande omständigheterna 
under genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens ska kunna 
fortsätta att vara relevanta bör det vara 
möjligt att ändra delar i dessa tekniska 
arrangemang genom ömsesidig 
överenskommelse. Övergripande 
finansiella regler som antas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av artikel 322 i fördraget om Europeiska 

(39) Befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget bör 
delegeras till kommissionen med avseende 
på upprättandet av de planer för 
återhämtning och resiliens som ska 
genomföras av medlemsstaterna och de 
motsvarande ekonomiska bidrag som 
tilldelas dem. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds vid 
samma tidpunkt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt. Efter 
antagandet av en delegerad akt bör det 
vara möjligt för den berörda medlemsstaten 
och kommissionen att komma överens om 
vissa operativa arrangemang av teknisk 
natur, med detaljerade uppgifter om 
aspekter av genomförandet med avseende 
på tidsfrister, indikatorer för delmål och 
mål samt tillgång till underliggande data. 
För att de operativa arrangemangen med 
avseende på de rådande omständigheterna 
under genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens ska kunna 
fortsätta att vara relevanta bör det vara 
möjligt att ändra delar i dessa tekniska 
arrangemang genom ömsesidig 
överenskommelse. Övergripande 
finansiella regler som antas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av artikel 322 i fördraget är tillämpliga på 
denna förordning. Dessa regler fastställs i 
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unionens funktionssätt är tillämpliga på 
denna förordning. Dessa regler fastställs i 
budgetförordningen och bestämmer särskilt 
förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. De regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget gäller även skydd av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna, eftersom respekt för 
rättsstaten är en förutsättning för sund 
ekonomisk förvaltning och effektivt EU-
stöd.

budgetförordningen och bestämmer särskilt 
förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. De regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
fördraget gäller även skydd av unionens 
budget vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer i medlemsstaterna, 
eftersom respekt för rättsstaten, ett 
oberoende rättssystem, mediepluralism 
och mediefrihet är nödvändiga 
förutsättningar för sund ekonomisk 
förvaltning och effektivt unionsstöd.

________________________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, utbildning och 
kompetens, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
sysselsättning och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet.

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska , 
genom att skapa en bättre framtid för 
nästa generation, förbättra den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen, främja 
tillväxtfrämjande reformer och stärka den 
inre marknaden, hänvisa till följande sex 
politikområden:
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Grön omställning, med beaktande 
av målen för den gröna given.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Digital omvandling, med 
beaktande av målen för den digitala 
agendan.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 3 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ekonomisk sammanhållning, 
produktivitet och konkurrenskraft, med 
beaktande av målen för unionens 
industri- och SMF-strategier.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Social sammanhållning, med 
beaktande av målen för den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 3 – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Institutionell resiliens och 
kapacitetsuppbyggnad.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 3 – led f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Politiken för kommande 
generationer, med beaktande av målen för 
ungdomsgarantin och barngarantin.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
1. Tillämpningen av denna 
förordning ska till fullo respektera artikel 
152 i fördraget, och de nationella 
planerna för återhämtning och resiliens 
som utfärdas enligt denna förordning ska 
respektera nationell praxis och de 
nationella systemen för lönebildning. 
Denna förordning ska respektera artikel 
28 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, och 
påverkar därför inte rätten att förhandla 
om, ingå eller tillämpa kollektivavtal samt 
att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att bidra till att åtgärda 
utmaningarna i de sex politikområden 
som avses i artikel 3, och därmed till att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
förbättra medlemsstaternas resiliens och 
anpassningsförmåga, lindra krisens sociala 
och ekonomiska konsekvenser och stödja 
den gröna och digitala omställningen, bidra 
till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt och skapa europeiskt mervärde.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Faciliteten ska bidra till målen för 
unionens politik, unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet och stärkandet av den 
inre marknaden, den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter och FN:s mål för 
hållbar utveckling, genom genomförande 
av åtgärder, såsom följande:

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny) – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Åtgärder för omställningen till en 
klimatneutral unionen före 2050, en 
rättvis omställning med stöd för de mest 
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drabbade regionerna, hållbar rörlighet 
och infrastruktur, bekämpning av 
energifattigdom, främjande av energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
energidiversifiering och energitrygghet, 
samt åtgärder för jordbruk, fiske och 
hållbar utveckling av landsbygd och 
gränsregioner.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny) – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Åtgärder för att digitalisera och 
utvidga de offentliga 
arbetsförmedlingarnas roll och för att 
främja digital infrastruktur, förbättra 
tillgången till digitalt arbete och främja 
utvecklingen av digitala färdigheter.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny) – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Åtgärder för att bygga upp 
resilienta arbetsmarknader med 
anständiga arbetsvillkor, förstärka den 
inre marknaden, främja investeringar och 
stödja processen för uppåtriktad 
ekonomisk och social konvergens, 
åtgärder för att främja möjligheter och 
färdigheter i entreprenörskap, skapa ett 
gynnsamt klimat för investeringar och 
små och medelstora företag, inbegripet 
för innovativ och hållbar 
återindustrialisering, investeringar i 
industrisektorn, konsolidering av 
unionens produktiva och strategiska 
kapacitet, utveckling av industriella 
ekosystem och stöd till medlemsstater som 
inte har euron som valuta i deras 



PE655.950v03-00 92/408 RR\1217780SV.docx

SV

ansträngningar att införa den 
gemensamma valutan.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny) – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Åtgärder för social delaktighet, 
stärkt social trygghet och sociala välfärds- 
och trygghetssystem, social dialog, 
utveckling av social infrastruktur, 
kvalitetsarbetstillfällen, integrering av 
personer med funktionsnedsättning, 
jämställdhet, bekämpning av fattigdom 
och ojämlikhet och lönegapet mellan 
könen, lämplig familjeledighet och 
flexibla arbetsformer samt ökat 
deltagande på arbetsmarknaden för 
kvinnor, bland annat genom att 
säkerställa lika möjligheter och 
karriärutveckling.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny) – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Åtgärder för att stärka den 
administrativa och institutionella 
kapaciteten i medlemsstaterna och deras 
respektive regionala och lokala 
myndigheter när det gäller de utmaningar 
som institutioner, styrelseformer, offentlig 
förvaltning samt ekonomiska och sociala 
sektorer står inför, förbättra folkhälsan 
och hälso- och sjukvårdssystemen, 
inbegripet bättre krishanteringsförmåga, 
utveckling av mer högkvalitativa och 
överkomligare vårdhem och vårdcenter, 
säkrare, bättre och tillgängligare vårdhem 
och vårdcentraler, medicinsk utrustning 
och tillgängliga medicinska tjänster för 
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alla medborgare, åtgärder för att förbättra 
de offentliga institutionernas kapacitet att 
garantera alla rörliga och 
gränsöverskridande arbetstagares 
rättigheter, inbegripet att de har säkra och 
lika arbetsvillkor, lagenliga löner och lika 
rättigheter, åtgärder för de finansiella 
systemens stabilitet, stärkandet av 
effektiva och oberoende rättssystem och 
främjande av mediemångfald och 
mediefrihet.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny) – led f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Åtgärder för att ta itu med 
demografiska utmaningar och för kultur, 
utbildning, livslångt lärande och 
yrkesutbildning, inbegripet utveckling av 
nationella och regionala strategier och 
åtgärder för kompetenshöjning och 
omskolning, bättre prognoser för 
utvecklingen på arbetsmarknaden, barn- 
och ungdomspolitik, lika möjligheter och 
tillgång för alla, pensionsreformer, med 
fokus på pensionssystemens hållbarhet 
och tillräcklighet för arbetstagare och 
egenföretagare samt lika möjligheter för 
kvinnor och män att förvärva 
pensionsrättigheter.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att uppnå detta allmänna mål 
ska det särskilda målet för faciliteten vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att uppnå de delmål och mål för 
reformer och investeringar som anges i 

2. För att uppnå detta allmänna mål 
ska det särskilda målet för faciliteten vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att uppnå de delmål och mål för 
reformer och investeringar som anges i 
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deras planer för återhämtning och resiliens. 
Detta särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

deras planer för återhämtning och resiliens 
och samtidigt beakta att ekonomiska 
klyftor, social ojämlikhet och svagt socialt 
skydd har en spridningseffekt som 
undergräver EU:s övergripande stabilitet. 
Detta särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater utanför 
euroområdet som dras med betydande 
strukturutvecklingsrelaterade förseningar 
kan föreslå planer för återhämtning och 
resiliens som tar itu med deras problem.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Reformer och investeringar som 
påbörjats av medlemsstaterna efter den 1 
februari 2020 ska vara stödberättigade 
inom ramen för faciliteten för reform och 
resiliens.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De belopp som avses i punkt 1 a får 
också täcka utgifter för den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för att förvalta varje 

2. De belopp som avses i punkt 1 a får 
också täcka utgifter för den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för att förvalta varje 
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instrument och för att uppnå dess mål, 
särskilt studier, expertmöten, 
informations- och 
kommunikationsåtgärder, inbegripet 
övergripande information om unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de har 
anknytning till denna förordnings mål, 
utgifter för it-nätverk som fokuserar på 
informationsbehandling och -utbyte, 
gemensamma it-verktyg samt alla andra 
utgifter för tekniskt och administrativt 
stöd som kommissionen har för 
förvaltningen av varje instrument. 
Utgifterna får också täcka kostnader för 
annan stödverksamhet såsom 
kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt på fältet samt kostnader för 
inbördes rådgivning och experter för 
bedömning och genomförande av 
reformer och investeringar.

instrument och för att uppnå dess mål, i 
den mån de har anknytning till denna 
förordnings mål, och förutsatt att de inte 
är åtgärder som är berättigade till tekniskt 
stöd enligt artikel 7 i förordning ....[om ett 
instrument för tekniskt stöd, 
2020/0103(COD)]. Om en medlemsstat 
inte utnyttjar den tilldelade finansieringen 
kan denna finansiering göras tillgänglig 
för förslag som utarbetas efter samråd 
med regionala och lokala myndigheter 
och andra intressenter, inklusive 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhällets organisationer, för att främja 
en öppen debatt för att stödja åtgärder för 
att stimulera forskning, offentlig debatt 
och sprida information om de reformer 
som är nödvändiga för att ta itu med de 
negativa konsekvenserna av covid-19-
krisen.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
avbryta tidsfristen för antagande av sådana 
beslut som avses i artikel 17.1 och 17.2 
eller om att hålla inne utbetalningar inom 
faciliteten.

1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 27a avseende ett 
beslut om att avbryta tidsfristen för 
antagande av sådana beslut som avses i 
artikel 17.1 och 17.2 eller om att helt eller 
delvis hålla inne utbetalningar inom 
faciliteten.
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det beslut om att hålla inne 
utbetalningar som avses i punkt 1 ska 
tillämpas på betalningsansökningar som 
lämnas in efter dagen för beslutet om 
innehållande.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
 Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Avbrottet av den tidsfrist som avses 
i artikel 17 ska tillämpas från och med 
dagen efter det att det beslut som avses i 
punkt 1 i denna artikel antogs.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Det beslut om att hålla inne 
utbetalningar som avses i punkt 1 ska inte 
tillämpas förutsatt att den allmänna 
undantagsklausulen är aktiv.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I händelse av något av de fall som 
anges i artikel 15.11 i [förordningen om 

2. I händelse av något av de fall som 
anges i artikel 15.11 i [förordningen om 
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gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
upphäva det avbrott av tidsfristen eller det 
innehållande av utbetalningar som avses i 
föregående punkt.

gemensamma bestämmelser [...] ska 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 27a avseende beslutet 
om att upphäva det avbrott av tidsfristen 
eller det innehållande av utbetalningar som 
avses i föregående punkt. De relevanta 
förfarandena eller utbetalningarna ska 
återupptas dagen efter det att avbrottet 
eller innehållandet har upphävts.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om kommissionen beslutar att 
tillfälligt dra in anslagen till en 
medlemsstat på grund av brister när det 
gäller rättsstatsprincipen ska åtgärder på 
regional och lokal nivå som är 
stödberättigande fortsätta att omfattas av 
faciliteten.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Lånestödet till den berörda 
medlemsstatens plan för återhämtning och 
resiliens får inte vara högre än differensen 
mellan den totala kostnaden för planen för 
återhämtning och resiliens, i 
förekommande fall med ändringar, och det 
högsta ekonomiska bidraget enligt artikel 
10. Den högsta lånevolymen till varje 
medlemsstat får inte överstiga 4,7 % av 
dess bruttonationalinkomst.

4. Lånestödet till den berörda 
medlemsstatens plan för återhämtning och 
resiliens får inte vara högre än differensen 
mellan den totala kostnaden för planen för 
återhämtning och resiliens, i 
förekommande fall med ändringar, och det 
högsta ekonomiska bidraget enligt artikel 
10. Den högsta lånevolymen till varje 
medlemsstat får inte överstiga 6,8 % av 
dess bruttonationalinkomst.
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas ta itu med bristerna 
beträffande de värden som föreskrivs i 
artikel 2 i fördraget om Europeiska 
unionen.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen tar hänsyn till ståndpunkter från 
ideella organisationer i det civila 
samhället och lokala eller regionala 
myndigheter i medlemsstaten.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i ett enhetligt paket.

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i ett enhetligt paket. För utarbetandet av 
planerna för återhämtning och resiliens 
kan medlemsstaterna använda 
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instrumentet för tekniskt stöd i enlighet 
med förordning XX/YYYY [om inrättande 
av ett instrument för tekniskt stöd].

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Åtminstone 37 procent av beloppet 
för varje återhämtnings- och resiliensplan 
ska bidra till att integrera målen för 
klimat och biologisk mångfald och 
miljömässig hållbarhet på ett sätt som 
återspeglar den europeiska gröna given 
såsom Europas strategi för hållbar tillväxt 
och genomförandet av unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling. 
Kommissionen ska genom en delegerad 
akt anta relevanta metoder för att hjälpa 
medlemsstaterna att uppfylla detta krav.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. En betydande del av beloppet för 
varje återhämtnings- och resiliensplan 
ska bidra till att målen för den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter genomförs 
på ett sätt som återspeglar den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter såsom 
Europas strategi för social utveckling. 
Kommissionen ska genom en delegerad 
akt anta relevanta metoder för att hjälpa 
medlemsstaterna att uppfylla detta krav.
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Varje återhämtnings- och 
resiliensplan ska bidra till att ta itu med 
risken för långvariga skador på 
ungdomars utsikter på arbetsmarknaden 
och deras allmänna välbefinnande genom 
kvalitativa sysselsättnings-, utbildnings- 
och kvalifikationslösningar och åtgärder 
som riktar sig till ungdomar, på ett sätt 
som återspeglar den framtidsinriktade 
karaktären hos 
återhämtningsinstrumentet Next 
Generation EU och erkänner betydelsen 
av agendan för digital kompetens, 
barngarantin och ungdomsgarantin.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. 
Planerna för återhämtning och resiliens ska 
också vara förenliga med den information 
som medlemsstaterna lämnar i de 
nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för de politikområden 
som anges i artikel 3, liksom territoriell, 
social och ekonomisk sammanhållning, 
samtidigt som hänsyn tas till de 
investeringsbehov och 
investeringsutmaningar som har koppling 
till regionala och lokala skillnader. 
Planerna för återhämtning och resiliens 
ska bidra till unionens strategiska 
autonomi, omställningen till 
klimatneutralitet senast 2050 och till 
social hållbarhet genom genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och FN:s mål för hållbar 
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partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

utveckling. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska också vara förenliga med den 
information som medlemsstaterna lämnar i 
de nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

22 […] 22 […]

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska utarbetas efter samråd med 
regionala och lokala myndigheter och 
andra intressenter, inklusive 
arbetsmarknadsparter och det civila 
samhällets organisationer, i enlighet med 
artikel 6 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) XX/xx1a.
____________________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning XX/xx av den XX om 
gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden+, 
Sammanhållningsfonden samt 
Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
om finansiella regler för dessa fonder och 
för Asyl- och migrationsfonden, Fonden 
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för inre säkerhet samt instrumentet för 
gränsförvaltning och visering (EUT L ...).

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Med beaktande av den tekniska 
utvecklingen kan faciliteten bidra till 
antagandet av integrerade 
investeringsplaner för digital 
infrastruktur och digitala färdigheter 
samt till inrättandet av en effektiv 
investeringsram för detta, som bör 
säkerställa största möjliga 
konkurrenskraft för unionens regioner.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
nationella reformprogrammet och ska 
lämnas in officiellt senast den 30 april. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året.

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
nationella reformprogrammet och ska 
lämnas in officiellt senast den 30 april. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året. 
Sådana utkast till planer ska lämnas in till 
arbetsmarknadens parter för samråd 
senast i februari före april månads 
tidsfrist för officiellt inlämnande av 
planen till kommissionen, så att 
arbetsmarknadens parter får åtminstone 
30 dagar på sig att lämna skriftliga 
synpunkter.
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Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En förklaring av hur planen 
förväntas hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen.

a) En förklaring av hur planen 
sannolikt kommer att hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, 
särskilt de som har med social- och 
miljöpolitik att göra.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, skapande av 
kvalitetssysselsättning, sociala framsteg 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minskar 
infrastrukturgapet, lindrar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser, när 
det gäller de mest utsatta grupperna och 
för ungdomar och de ekonomiska 
effekterna på små och medelstora företag, 
och bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens 
samt till unionens strategiska autonomi.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Omfattningen för det samråd med 
regionala och lokala myndigheter och 
andra intressenter, inklusive 
arbetsmarknadsparter och det civila 
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samhällets organisationer, som utfördes 
innan planen för återhämtning och 
resiliens lämnades in. 
Arbetsmarknadsparternas skriftliga 
bidrag ska lämnas in utöver planen.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna och 
digitala omställningen eller till de 
utmaningar som följer av den.

c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till de sex pelare 
som anges i artikel 3.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De sociala indikatorer som ska 
uppnås genom den föreslagna planen för 
återhämtning och resiliens och bidraget 
till genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och 
uppnåendet av FN:s mål för hållbar 
utveckling.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) I förekommande fall, en 
uppskattning av den gröna och digitala 
omställningens konsekvenser när det 
gäller förlorade eller skapade 
arbetstillfällen, liksom av lämpliga 
åtgärder för att ta itu med dessa problem, 
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i synnerhet i regioner som kommer att 
genomgå betydande energiomställningar.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) En förklaring av hur åtgärderna 
respekterar principerna om 
interoperabilitet, energieffektivitet, 
uppgiftsskydd, främjande av digital 
jämlikhet, digital tillgänglighet, öppna 
mjuk- och hårdvarulösningar samt 
personuppgifter.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) En förklaring av planens 
samstämmighet med relevanta dokument 
som antagits inom ramen för den senaste 
europeiska planeringsterminen.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ce) En detaljerad förklaring av hur 
åtgärderna förväntas säkerställa att minst 
37 % av det belopp som begärs för 
återhämtnings- och resiliensplanen bidrar 
till att integrera åtgärder för klimat och 
biologisk mångfald och miljömässig 
hållbarhet på grundval av den metod som 
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kommissionen tillhandahåller i enlighet 
med artikel 14.1.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cf) En detaljerad förklaring av hur 
åtgärderna förväntas säkerställa att en 
betydande del av det belopp som begärs 
för återhämtnings- och resiliensplanen 
bidrar till att genomföra målen för den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
på grundval av den metod som 
kommissionen tillhandahåller i enlighet 
med artikel 14.1.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cg) En konsekvensbedömning av 
planen ur ett jämställdhetsperspektiv, i 
linje med de mål som fastställts i EU-
strategin för jämställdhet, för att på ett 
effektivt sätt hantera krisens negativa 
konsekvenser för jämställdheten mellan 
könen, i synnerhet genom att säkerställa 
kvalitetssysselsättning för kvinnor, 
minskning av löneklyftan mellan kvinnor 
och män och tillgång till kredit för 
kvinnliga entreprenörer, samt genom 
åtgärder för att förhindra och bekämpa 
könsbaserat våld och sexuella 
trakasserier.
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Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ch (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ch) En försäkran om avsaknaden av 
intressekonflikt när det gäller 
genomförandet av EU-budgeten för alla 
offentliga investeringsåtgärder i planen.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ci (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ci) Belägg som visar att de planerade 
reformer och investeringar som ingår i 
planen är förenliga med principen om att 
inte orsaka betydande skada.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Arrangemangen för den berörda 
medlemsstatens effektiva genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna delmålen och 
målen, samt relaterade indikatorer.

j) Arrangemangen för den berörda 
medlemsstatens effektiva genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna delmålen och 
målen, samt relaterade indikatorer, 
inbegripet hur planen kan förbättra de 
landsspecifika resultaten enligt den 
sociala resultattavlan.
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Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) En försäkran om att finansiellt 
stöd endast tillhandahålls företag som 
respekterar de tillämpliga kollektivavtalen 
och som inte är baserade i en jurisdiktion 
som anges i bilaga I till rådets slutsatser 
som den reviderade EU-förteckningen 
över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner 
på skatteområdet.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid utarbetandet av sina förslag till 
planer för återhämtning och resiliens får 
medlemsstaterna begära att kommissionen 
anordnar ett utbyte av god praxis för att 
göra det möjligt för de ansökande 
medlemsstaterna att dra nytta av andra 
medlemsstaters erfarenheter. 
Medlemsstaterna får också begära tekniskt 
stöd inom ramen för instrumentet för 
tekniskt stöd i enlighet med förordningen 
därom.

4. Vid utarbetandet av sina förslag till 
planer för återhämtning och resiliens får 
medlemsstaterna begära att kommissionen 
anordnar ett utbyte av god praxis för att 
göra det möjligt för de ansökande 
medlemsstaterna att dra nytta av andra 
medlemsstaters erfarenheter. 
Medlemsstaterna får också begära tekniskt 
stöd inom ramen för instrumentet för 
tekniskt stöd i enlighet med förordningen 
därom. Tekniskt stöd ska till fullo 
respektera nationella regler och nationell 
praxis beträffande förhandlingar om 
kollektivavtal. Åtgärder för tekniskt stöd 
får inte undergräva 
arbetsmarknadsparternas roll eller hota 
kollektiva avtalsförhandlingars 
självständighet. Tekniskt stöd kan inte 
begäras i områden som helt eller delvis 
tillhör arbetsmarknadsparternas 
ansvarsområden, såvida de inte ger sitt 
samstämmiga godkännande.
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Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

3. Kommissionen ska bedöma 
relevansen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till ekonomiska, sociala och 
hälsomässiga behov. Därför ska den 
beakta följande kriterier:

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, särskilt de som är 
kopplade till social- och 
sysselsättningspolitik, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till den gröna och 
digitala omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

utgår
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Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till fullgörandet av 
unionens och dess medlemsstaters 
åtaganden, särskilt unionens klimatmål 
att uppnå en klimatneutral union senast 
2050, inbegripet dess åtaganden enligt 
Parisavtalet och den europeiska gröna 
given samt genomförandet av principerna 
i den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, den europeiska 
jämställdhetsstrategin och FN:s mål för 
hållbar utveckling.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om planen förväntas ha en 
bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten.

c) Om planen förväntas ha en 
bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten och om minst 37 % av 
planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att hantera 
klimatförändringarna.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 

d) Om planen förväntas bidra till de 
syften och mål som anges i artiklarna 3 
och 4.
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ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen.

e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin, sysselsättningen och den 
sociala sammanhållningen.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.

f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller konsekventa åtgärder 
för genomförandet av reformer och 
offentliga investeringsprojekt som utgör 
enhetliga insatser.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, delmålen och målen samt de 
relaterade indikatorerna.

g) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, delmålen och målen samt de 
relaterade indikatorerna, vilka ska 
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inbegripa framsteg på de områden som 
omfattas av den sociala resultattavlan.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Om planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till utvecklingen av viktig 
infrastruktur, i synnerhet i medlemsstater 
där BNP/capita är lägre än EU:s 
genomsnitt och statsskulden ligger på en 
hållbar nivå.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Om en betydande del av det belopp 
som begärs för planen för återhämtning 
och resiliens bidrar till genomförandet av 
målen för den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter på grundval av den 
metod som kommissionen tillhandahåller 
i enlighet med artikel 14.1.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för 
återhämtning och resiliens. Om 
kommissionen gör en positiv bedömning 
av en plan för återhämtning och resiliens 

1. Inom två månader från det att 
medlemsstaten officiellt lämnat in planen 
för återhämtning och resiliens ska 
kommissionen genom en delegerad akt 
anta ett beslut i enlighet med artikel 27a 
om utvärdering av planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
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ska det beslutet fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den berörda medlemsstaten 
begär ett lånestöd ska beslutet också ange 
beloppet för lånestödet enligt artikel 12.4 
och 12.5 och de ytterligare reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
den medlemsstat som omfattas av 
lånestödet, inbegripet de ytterligare 
delmålen och målen.

2. Om den berörda medlemsstaten 
begär ett lånestöd ska kommissionens 
beslut också ange beloppet för lånestödet 
enligt artikel 12.4 och 12.5 och de 
ytterligare reformer och investeringsprojekt 
som ska genomföras av den medlemsstat 
som omfattas av lånestödet, inbegripet de 
ytterligare delmålen och målen.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 27.2.

utgår

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om planen för återhämtning och 
resiliens, inbegripet relevanta delmål och 
mål, helt eller delvis inte längre kan uppnås 

1. Om planen för återhämtning och 
resiliens, inbegripet relevanta delmål och 
mål, helt eller delvis inte längre kan 
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av den berörda medlemsstaten på grund av 
objektiva omständigheter, får den berörda 
medlemsstaten lämna en motiverad 
begäran till kommissionen om att ändra 
eller ersätta de beslut som avses i artikel 
17.1 och 17.2. I detta syfte får 
medlemsstaten föreslå en ändrad eller en 
ny plan för återhämtning och resiliens.

uppnås, inklusive då förändringar av de 
sociala och ekonomiska indikatorerna 
påtagligt påverkar det ursprungliga 
förslag som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten på grund av objektiva 
omständigheter, får den berörda 
medlemsstaten lämna en motiverad 
begäran till kommissionen om att ändra 
eller ersätta de beslut som avses i artikel 
17.1 och 17.2. I detta syfte får 
medlemsstaten föreslå en ändrad eller en 
ny plan för återhämtning och resiliens, 
efter samråd med arbetsmarknadens 
parter och andra relevanta intressenter. 
Medlemsstaterna kan använda sig av 
instrumentet för tekniskt stöd för detta 
ändamål och kan när som helst lämna in 
en ansökan om tekniskt stöd.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens delegerade akt som avses i 
artikel 17.1, ska medlemsstaten till 
kommissionen lämna in en vederbörligen 
motiverad begäran om utbetalning av det 
ekonomiska bidraget och, i förekommande 
fall, av lånedelen. Medlemsstaterna får 
lämna in en sådan begäran om utbetalning 
till kommissionen två gånger per år. 
Kommissionen ska inom två månader efter 
mottagandet av begäran bedöma huruvida 
de relevanta delmål och mål som anges i 
den delegerade akt som avses i artikel 17.1 
har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt. 
Vid bedömningen ska även den operativa 
överenskommelse som avses i artikel 17.6 
beaktas. Kommissionen får ta hjälp av 
experter.
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Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de åtgärder som krävs inom 
sex månader från innehållandet, ska 
kommissionen annullera beloppet för det 
ekonomiska bidraget i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen, efter det att 
den berörda medlemsstaten har fått 
möjlighet att lämna sina synpunkter inom 
två månader från det att slutsatserna 
meddelades.

6. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de åtgärder som krävs inom 
sex månader från innehållandet, ska 
kommissionen göra beloppet för det 
ekonomiska bidraget tillgängligt för 
regionala och lokala myndigheter och 
andra intressenter, inbegripet 
arbetsmarknadsparter och organisationer 
i det civila samhället som bidrar till att ta 
itu med de utmaningar som anges i 
planen för återhämtning och resiliens, 
efter det att den berörda medlemsstaten har 
fått möjlighet att lämna sina synpunkter 
inom två månader från det att slutsatserna 
meddelades.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om medel hålls inne på grund av 
brister när det gäller rättsstatsprincipen 
ska kommissionen se till att 
stödberättigade regionala och lokala 
myndigheter och andra berörda parter, 
inbegripet arbetsmarknadens parter och 
organisationer i det civila samhället, 
fortsätter att dra nytta av faciliteten.
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Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta delmål och mål 
inom arton månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i artikel 
17.1, ska beloppet för det ekonomiska 
bidraget annulleras i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen.

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta delmål och mål 
inom arton månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i artikel 
17.1, ska beloppet för det ekonomiska 
bidraget göras tillgängligt för regionala 
och lokala myndigheter och andra 
intressenter, inbegripet 
arbetsmarknadsparter och organisationer 
i det civila samhället som bidrar till att ta 
itu med de utmaningar som anges i 
planen för återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fatta ett beslut om 
annullerande av det ekonomiska bidraget 
efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom två månader från det att 
bedömningen att det inte har gjorts några 
konkreta framsteg har meddelats.

Den berörda medlemsstaten ska ha 
möjlighet att lämna sina synpunkter inom 
två månader från det att kommissionens 
bedömning att det inte har gjorts några 
konkreta framsteg har meddelats.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
två gånger om året inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
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återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas halvårsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens, inklusive de 
åtgärder som vidtas för att säkerställa 
samordning mellan faciliteten, de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och andra 
unionsfinansierade program. Rapporten 
ska skickas till Europaparlamentet och 
rådet vid samma tidpunkt, utan onödigt 
dröjsmål.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars 
utlämnande skulle äventyra 
allmänintresset i medlemsstaten.

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts och utvärderingen av dem i 
kommissionens delegerade akt i enlighet 
med artikel 17 till Europaparlamentet och 
rådet vid samma tidpunkt utan onödigt 
dröjsmål.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
kommissionens 
kommunikationsverksamhet enligt punkt 
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2, i synnerhet när det gäller skyldigheten 
att utnyttja det stöd som tillhandahålls 
inom ramen för faciliteten, sprids 
ordentligt på rätt regionala och lokala 
nivåer.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Resultattavla för återhämtning och 

resiliens
1. Kommissionen ska upprätta en 
resultattavla för återhämtning och 
resiliens (nedan kallad resultattavlan) 
som visar status för genomförandet av de 
överenskomna reformerna och 
investeringarna inom ramen för 
medlemsstaternas planer för 
återhämtning och resiliens.
2. Resultattavlan ska innehålla 
centrala indikatorer, såsom sociala, 
ekonomiska och miljömässiga 
indikatorer, som utvärderar de framsteg 
som registrerats i samband med planerna 
för återhämtning och resiliens på vart och 
ett av de sex områden som utgör 
tillämpningsområdet för denna 
förordning.
3. Resultattavlan ska ange i vilken 
grad de relevanta delmålen i planerna för 
återhämtning och resiliens har uppnåtts 
samt vilka brister i genomförandet som 
konstaterats samt kommissionens 
rekommendationer för att åtgärda 
bristerna.
4. Resultattavlan ska också 
sammanfatta de viktigaste 
rekommendationerna till medlemsstaterna 
när det gäller deras planer för 
återhämtning och resiliens. Vad gäller 
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planerna för sociala framsteg ska 
resultattavlan baseras på och komplettera 
processen med planeringsterminens 
sociala resultattavla.
5. Resultattavlan ska utgöra grund 
för ett ständigt utbyte av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna, vilket ska ske i 
form av en regelbundet organiserad 
strukturerad dialog.
6. Resultattavlan ska uppdateras 
kontinuerligt och vara tillgänglig för 
allmänheten på kommissionens 
webbplats. Den ska ange status för 
betalningsansökningar, betalningar, 
indragna och inställda finansiella bidrag.
7. Kommissionen ska redogöra för 
resultattavlan vid en utfrågning som 
anordnas av Europaparlamentets 
behöriga utskott.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årsrapport Kvartalsrapport

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska lägga fram en 
årsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

1. Kommissionen ska lägga fram en 
kvartalsrapport vid samma tidpunkt för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning.
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Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

2. Kvartalsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Årsrapporten ska också innehålla 
följande information:

3. Kvartalsrapporten ska också 
innehålla följande information:

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Användningen av instrumentet för 
tekniskt stöd för utarbetandet, 
genomförandet, översynen och 
förbättringen av planerna för 
återhämtning och resiliens. 

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Information om omfattningen för 
det samråd med regionala och lokala 
myndigheter och andra intressenter, 



RR\1217780SV.docx 121/408 PE655.950v03-00

SV

inklusive arbetsmarknadsparter och det 
civila samhällets organisationer, som 
utfördes innan det att planerna för 
återhämtning och resiliens lämnades in.

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) I vilken grad bestämmelserna i 
artikel 16.3 ba har uppfyllts.

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning fyra år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering senast tre år efter 
utgången av 2027.

1. Kommissionen ska vid samma 
tidpunkt förse Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén med en 
oberoende utvärdering av genomförandet 
av denna förordning fyra år efter att den 
har trätt i kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering och en oberoende 
jämställdhetsutvärdering senast tre år efter 
utgången av 2027.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efterhandsutvärderingen ska bestå 
av en övergripande bedömning av de 
instrument som inrättas genom denna 
förordning och ska innehålla information 
om dess inverkan på lång sikt.

4. Efterhandsutvärderingen ska bestå 
av en övergripande bedömning av de 
instrument som inrättas genom denna 
förordning och ska innehålla information 
om dess inverkan på lång sikt, inbegripet 
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på jämställdheten mellan kvinnor och 
män.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medier och allmänhet.

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till allmänheten, bland 
annat genom medier på icke-
diskriminerande grund.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
kommissionens informations- och 
kommunikationsverksamhet enligt punkt 
2, i synnerhet när det gäller skyldigheten 
att dra nytta av det stöd som tillhandahålls 
inom ramen för faciliteten, genomförs 
ordentligt på rätt regionala och lokala 
nivåer.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Kommittéförfarande
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1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 
182/2011 tillämpas.

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artiklarna 
9.1, 9.2 och 17.1 ska ges till 
kommissionen för en period på sju år från 
och med den … [dagen för denna 
förordnings ikraftträdande]. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på 
sju år. Delegeringen av befogenhet ska 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 9.1, 9.2 och 17.1 får när 
som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallande innebär att delegeringen 
av den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan 
dagen efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
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eller vid ett senare i beslutet angivet 
datum. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i 
kraft.
4. När kommissionen antar en 
delegerad akt ska vid samma tidpunkt 
delges Europaparlamentet och rådet.
5. En delegerad akt som antas i 
enlighet med artiklarna 9.1, 9.2 och 17.1 
ska träda i kraft bara om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet före 
utgången av denna period har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
göra invändningar. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Om planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till utvecklingen av viktig 
infrastruktur, i synnerhet i medlemsstater 
där BNP/capita är lägre än EU:s 
genomsnitt och statsskulden ligger på en 
hållbar nivå.

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.4 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till genomförandet av 
principerna i den europeiska pelaren för 
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sociala rättigheter och till att uppnå FN:s 
mål för hållbar utveckling.

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.4 – strecksats 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till en bättre framtid för 
nästa generation.

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.4 – strecksats 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till antagandet av 
integrerade investeringsplaner för digital 
infrastruktur och digitala färdigheter 
samt till skapandet av en effektiv 
investeringsram för dessa, som bör 
säkerställa största möjliga 
konkurrenskraft för unionens regioner.
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14.10.2020

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH 
LIVSMEDELSSÄKERHET

till budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för 
återhämtning och resiliens
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Föredragande av yttrande (*): Pascal Canfin

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 57 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetutskottet och utskottet 
för ekonomi och valutafrågor att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Samtidigt som hänsyn tas till 
unionens ekonomiska och sociala 
utveckling som helhet och en balanserad 
utveckling av dess regioner bör unionen 
sträva efter följande mål i artikel 191 i 
fördraget: bevara, skydda och förbättra 
miljön, skydda människors hälsa och 
utnyttja naturresurserna varsamt och 
rationellt.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Det är djupt beklagligt att 
Europeiska rådet i sina slutsatser av den 
21 juli 2020 kraftigt skär ned på anslagen 
till återhämtning och resiliens genom 
unionens program och återhämtnings- 
och resilienspaketets 
finansieringsinstrument.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken, inbegripet 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, ramen för att fastställa 
vilka nationella reformer som ska 
prioriteras och följa upp genomförandet av 
dem. Medlemsstaterna utformar egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
som till stöd för dessa reformer. Dessa 
strategier bör läggas fram tillsammans med 
de årliga nationella reformprogrammen 
som ett sätt att utforma och samordna 
prioriterade investeringsprojekt att stödja 
med nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering.

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken, inbegripet 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, ramen för att fastställa 
vilka nationella reformer som ska 
prioriteras och följa upp genomförandet av 
dem. För att ge medlemsstaterna 
vägledning om var strukturreformer och 
investeringar för att stödja omställningen 
till en europeisk klimatneutral ekonomi är 
mest nödvändiga måste den europeiska 
planeringsterminen hela tiden uppdateras 
med användning av harmoniserade 
indikatorer, så att alla FN:s mål för 
hållbar utveckling och målen i den 
europeiska gröna given ingår i 
utvärderingen av den. Medlemsstaterna 
utformar egna nationella fleråriga 
investeringsstrategier som till stöd för 
dessa reformer. Dessa strategier bör läggas 
fram tillsammans med de årliga nationella 
reformprogrammen som ett sätt att utforma 
och samordna prioriterade 
investeringsprojekt att stödja med nationell 
finansiering och/eller unionsfinansiering.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Atmosfären värms upp och 
klimatet förändras för varje år som går. 
En miljon av de åtta miljoner arterna på 
planeten riskerar att försvinna. Skogar 
och oceaner förorenas och förstörs. 
Svaret på dessa utmaningar är den 
europeiska gröna given1a. Den syftar till 
att skydda, bevara och förbättra EU:s 
naturkapital och skydda allmänhetens 
hälsa och välbefinnande från 
miljörelaterade risker och effekter. För att 
den ska kunna genomföras effektivt krävs 
offentliga utgifter och privata 
investeringar som i ännu högre grad är 
riktade mot smarta lösningar för både 
klimatet och miljön samt unionens 
ekonomi.
_________________
1a COM(2019)0640

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda, miljömässigt 
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motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

hållbara och motståndskraftiga ekonomier 
och finansiella system som bygger på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att reagera mer 
effektivt på kriser och att återhämta sig 
snabbare från dem. Följderna av covid-19-
krisen på medellång och lång sikt kommer 
att vara beroende på hur snabbt 
medlemsstaternas ekonomier kommer att 
återhämta sig från krisen, vilket i sin tur 
beror på medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stärka deras ekonomiers 
miljömässiga resiliens och hållbara 
omställning. Reformer och investeringar 
för en miljömässigt hållbar återhämtning 
som grund och att ta itu med de 
strukturella svagheterna i ekonomierna och 
stärka deras resiliens kommer därför att 
vara avgörande för att stabilisera 
ekonomierna mot en hållbar återhämtning 
och undvika att ytterligare öka skillnaderna 
i unionen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
avgörande betydelse för att kunna uppnå en 
hållbar återhämtning och stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 
mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning.

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av miljömässig, 
social och ekonomisk resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och förmågan att 
begränsa klimatförändringarna, bidrar 
till cirkulär och grön omställning, frigör 
tillväxtpotentialen och förverkligar den 
europeiska gröna given är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
avgörande betydelse för att kunna uppnå en 
hållbar återhämtning och stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt samt en 
miljömässigt hållbar återhämtning. Detta 
är ännu mer nödvändigt efter 
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pandemikrisen för att bana väg för en 
snabb och hållbar återhämtning. De fem 
överordnade principerna för 
återhämtning och resiliens som EU:s 
tekniska expertgrupp för hållbar 
finansiering infört välkomnas1a.
_________________
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.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer 
av ekonomin är viktiga inslag för att uppnå 
en hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är därför viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga potentialen för hållbar 
tillväxt. Investeringar i hållbar, cirkulär, 
klimatneutral och digital teknik, kapacitet 
och processer som syftar till uppnåendet 
av unionens mål om nettonollutsläpp av 
växthusgaser senast 2050, att underlätta 
omställningen till ren energi, stimulera 
energi samt utveckling av modeller för 
cirkulär ekonomi och andra nyckelsektorer 
av ekonomin är viktiga inslag för att uppnå 
en hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Att investera i ökad resiliens hos 
hälso- och sjukvårdssystemen inför 
framtida pandemier, inbegripet 
genomförande av stresstester av de 
nationella och regionala hälso- och 
sjukvårdssystemen, i syfte att förbättra det 
allmänna hälsotillståndet i samhället 
vilket leder till en friskare befolkning som 
är mindre känslig för hälsohot och att 
främja inrättandet av den europeiska 
hälsounionen är viktigt för att skapa 
hållbar tillväxt och främja en ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För närvarande finns det inget 
instrument som ger direkt ekonomiskt stöd 
kopplat till uppnåendet av resultat och till 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringar i medlemsstaterna som svar 
på de utmaningar som identifieras inom 
den europeiska planeringsterminen, och för 
att få varaktiga effekter på produktiviteten 
och resiliensen i medlemsstaternas 
ekonomier.

(7) För närvarande finns det inget 
instrument som ger direkt ekonomiskt stöd 
kopplat till uppnåendet av resultat och till 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringar i medlemsstaterna som svar 
på de utmaningar som identifieras inom 
den europeiska planeringsterminen, och för 
att få varaktiga effekter på produktiviteten, 
hållbarheten och resiliensen i 
medlemsstaternas ekonomier.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
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innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna i syfte att 
uppnå målen i den nya strategi för hållbar 
tillväxt som fastställs i den europeiska 
gröna given. Faciliteten bör vara 
omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I enlighet med förordning [EURI], 
och inom ramen för de medel som tilldelas 
enligt den, bör åtgärder för återhämtning 
och resiliens inom faciliteten genomföras 
för att hantera de aldrig tidigare skådade 
effekterna av covid-19-krisen. Sådana 
ytterligare medel bör användas på ett sätt 
som säkerställer att de tidsfrister som 
fastställs i förordning [EURI] följs.

(10) I enlighet med förordning [EURI], 
och inom ramen för de medel som tilldelas 
enligt den, bör åtgärder för återhämtning 
och resiliens inom faciliteten genomföras 
för att hantera de aldrig tidigare skådade 
effekterna av covid-19-krisen och för att 
säkerställa hållbar och grön 
återhämtning. Sådana ytterligare medel 
bör användas på ett sätt som säkerställer att 
de tidsfrister som fastställs i förordning 
[EURI] följs.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Faciliteten bör stödja projekt som 
respekterar additionalitetsprincipen för 
unionsfinansiering och som skapar ett 
verkligt europeiskt mervärde. Faciliteten 
bör inte ersätta återkommande nationella 
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utgifter och inte strida mot unionens 
strategiska och ekonomiska intressen, och 
bör därför inte finansiera tredjeländers 
investeringsplaner.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet 
att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
bidra till klimatmålen.

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet, 
däribland biologisk mångfald, och till att 
uppnå utgiftsmålet att 30 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska vara klimatrelaterade 
och att 10 % ska vara relaterade till 
biologisk mångfald. Som en allmän 
princip bör alla unionens utgifter vara 
förenliga med målen i Parisavtalet. Den 
EU-taxonomi som inrättas genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/8521a bör användas 
för att följa upp genomförandet av dessa 
mål.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088, 
EUT L 198, 22.6.2020, s. 13.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 12



PE655.950v03-00 136/408 RR\1217780SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt att de nationella planer som läggs 
fram i enlighet med denna förordning inte 
bara främjar den gröna omställningen, 
utan även den digitala omvandlingen. De 
kommer båda att spela en framträdande roll 
vid återstarten och moderniseringen av vår 
ekonomi.

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt att de nationella planer som läggs 
fram i enlighet med denna förordning inte 
bara främjar omställningen till en hållbar 
och klimatneutral ekonomi, utan även den 
digitala omvandlingen. De kommer båda 
att spela en framträdande roll vid 
återstarten av, utfasningen av fossila 
bränslen inom och moderniseringen av vår 
ekonomi.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att möjliggöra åtgärder som 
knyter faciliteten till en sund ekonomisk 
styrning, i syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet, bör rådet ges 
befogenheten att, på förslag av 
kommissionen och genom 
genomförandeakter, avbryta tidsfristen 
för antagande av beslut om förslag till 
planer för återhämtning och resiliens och 
hålla inne utbetalningar inom faciliteten, 
i händelse av betydande bristande 
efterlevnad i samband med relevanta fall 
som rör den ekonomiska 
styrningsprocessen i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) YYYY/XX 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser]. Befogenheten att upphäva 
dessa avbrott och innehållanden med 
hjälp av genomförandeakter, på förslag 
från kommissionen, bör också ges till 
rådet när det gäller samma relevanta fall.

utgår
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att bidra till att ta itu med utmaningarna 
inom de politikområden som fastställs i 
denna förordning genom att främja 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning samt att bidra till målen 
för unionens politik, FN:s mål för hållbar 
utveckling, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, Parisavtalet och 
stärkandet av den inre marknaden. I detta 
syfte bör den bidra till att förbättra 
resiliensen och anpassningsförmågan i 
medlemsstaterna, lindra krisens sociala och 
ekonomiska konsekvenser, främja den 
digitala omställningen och stödja en rättvis 
och inkluderande omställning till en 
miljömässigt hållbar, energi- och 
resurseffektiv och cirkulär ekonomi, som 
inte har några nettoutsläpp av 
växthusgaser senast 2050, och på så sätt 
återställa potentialen för hållbar tillväxt i 
unionens ekonomier i krisens 
efterdyningar, främja sysselsättningen för 
både kvinnor och män och skapa hållbar 
tillväxt.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
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och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För 
att främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska 
gröna given och den digitala agendan bör 
planen också innehålla åtgärder som är 
relevanta för den gröna och digitala 
omställningen. Åtgärderna bör göra det 
möjligt att snabbt uppnå de mål och bidrag 
som anges i nationella energi- och 
klimatplaner och uppdateringar av dessa. 
All verksamhet som får stöd bör bedrivas 
med full respekt för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen och stödja 
övergången till en hållbar och 
klimatneutral europeisk ekonomi senast 
2050 och dess digitala omställning. I 
planerna för återhämtning och resiliens 
bör investeringarna utformas i enlighet 
med den europeiska gröna given som 
unionens nya strategi för hållbar tillväxt, 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, FN:s mål för hållbar 
utveckling och den digitala agendan. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar och i enlighet med 
principen om att inte orsaka betydande 
skada enligt förordning (EU) 2020/852.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att bidra till medlemsstaternas 
utarbetande och genomförande av planerna 
för återhämtning och resiliens bör rådet 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen kunna diskutera läget 
när det gäller återhämtning, resiliens och 
anpassningsförmåga i unionen. För att 
säkerställa lämpliga underlag bör denna 
diskussion grundas på kommissionens 
strategiska och analytiska information som 
finns tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen och i tillämpliga fall på 
information om genomförandet av planerna 
under de föregående åren.

(18) För att bidra till medlemsstaternas 
utarbetande och genomförande av planerna 
för återhämtning och resiliens bör rådet, i 
nära samarbete med Europaparlamentet, 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen kunna diskutera läget 
när det gäller återhämtning, resiliens, 
klimatomställning och 
anpassningsförmåga i unionen. För att 
säkerställa lämpliga underlag bör denna 
diskussion grundas på kommissionens 
strategiska och analytiska information som 
finns tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen och i tillämpliga fall på 
information om genomförandet av planerna 
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under de föregående åren och framstegen i 
de nationella omställningsplanerna.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
gröna och digitala omställningen. Den bör 
också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens för den europeiska gröna givens 
mål, särskilt potentialen för hållbar 
tillväxt, sysselsättningen, den ekonomiska 
och sociala resiliensen och stödet till 
omställningen till en hållbar och 
klimatneutral europeisk ekonomi senast 
2050 samt dess digitala omställning. Den 
bör också innehålla åtgärder som är 
relevanta för den gröna och digitala 
omställningen. Den bör också innehålla en 
förklaring av förenligheten mellan den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens och de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställs inom den uppdaterade europeiska 
planeringsterminen. Under hela förfarandet 
bör kommissionen och medlemsstaterna 
sträva efter och upprätthålla ett nära 
samarbete.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att säkerställa att faciliteten 
effektivt bidrar till den gröna 
omställningen bör de nationella planer 
för återhämtning och resiliens som 
utarbetas av medlemsstaterna vara fullt 
anpassade till målen i den europeiska 
gröna given, särskilt det övergripande 
målet om klimatneutralitet senast 2050, 
och följa principen om att inte orsaka 
betydande skada enligt 
förordning (EU) 2020/852.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas stärka medlemsstatens potential 
för hållbar tillväxt, sysselsättning samt 
ekonomiska och sociala resiliens på ett 
effektivt sätt, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen samt 
stödja omställningen till en hållbar och 
klimatneutral europeisk ekonomi senast 
2050 samt dess digitala omställning, för 
att ta itu med de utmaningar som följer av 
den, om den av medlemsstaten föreslagna 
planen för återhämtning och resiliens 
förväntas bidra till att effektivt ta itu med 
de utmaningar som fastställs i de relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
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sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

riktats till den berörda medlemsstaten, eller 
i andra relevanta dokument som officiellt 
antagits av kommissionen inom den 
uppdaterade europeiska 
planeringsterminen, om planen är förenlig 
med unionens åtaganden enligt 
Parisavtalet, särskilt unionens klimatmål 
som anges i [förordning (EU) 2020/XXX 
om inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet och om ändring av 
förordning (EU) 2018/1999 (den 
europeiska klimatlagen)], och innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas ha en bestående inverkan på den 
berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om planen 
utesluter verksamheter som inte 
överensstämmer med principen om att 
inte orsaka betydande skada enligt 
förordning (EU) 2020/852, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Vid bedömningen av om de planer 
för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår är effektiva för 
att uppnå målen i den europeiska gröna 
given bör den EU-taxonomi som inrättas 
genom förordning (EU) 2020/852 
användas. Ett villkor för att 
kommissionen ska ställa sig positiv till 
planen bör vara att den effektivt bidrar till 
den gröna omställningen.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att bidra till utarbetandet av 
högkvalitativa planer och bistå 
kommissionen vid bedömningen av de 
planer för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnar in och i 
bedömningen av i vilken grad de har 
uppnåtts bör det finnas bestämmelser om 
användning av expertrådgivning och, på 
begäran av medlemsstaten, inbördes 
rådgivning.

(24) För att bidra till utarbetandet av 
högkvalitativa planer och bistå 
kommissionen vid bedömningen av de 
planer för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnar in och i 
bedömningen av i vilken grad de har 
uppnåtts bör det finnas bestämmelser om 
användning av expertrådgivning och, på 
begäran av medlemsstaten, inbördes 
rådgivning. Kommissionens arbetsgrupp 
för återhämtning och resiliens bör bistå 
medlemsstaterna när de utarbetar och 
utformar sina respektive planer för 
återhämtning och resiliens och se till att 
dessa är anpassade till unionens 
prioriteringar, särskilt målet om 
klimatneutralitet, med hjälp av verktyg 
som tillhandahålls genom den EU-
taxonomi som inrättas genom förordning 
(EU) 2020/852.
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Förutsatt att planen för 
återhämtning och resiliens uppfyller 
bedömningskriterierna på ett 
tillfredsställande sätt bör den berörda 
medlemsstaten tilldelas det högsta 
ekonomiska bidraget om de uppskattade 
totala kostnaderna för de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är lika med eller 
högre än det högsta ekonomiska bidraget i 
sig. Den berörda medlemsstaten bör i 
stället tilldelas ett belopp som är lika med 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens om 
den uppskattade totala kostnaden är lägre 
än det högsta ekonomiska bidraget i sig. 
Medlemsstaten bör inte beviljas något 
ekonomiskt bidrag om planen för 
återhämtning och resiliens inte på ett 
tillfredsställande sätt uppfyller 
bedömningskriterierna.

(26) Förutsatt att planen för 
återhämtning och resiliens uppfyller 
bedömningskriterierna på ett 
tillfredsställande sätt bör den berörda 
medlemsstaten tilldelas det högsta 
ekonomiska bidraget om de uppskattade 
totala kostnaderna för de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är lika med eller 
högre än det högsta ekonomiska bidraget i 
sig. Den berörda medlemsstaten bör i 
stället tilldelas ett belopp som är lika med 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens om 
den uppskattade totala kostnaden är lägre 
än det högsta ekonomiska bidraget i sig. 
Medlemsstaten bör inte beviljas något 
ekonomiskt bidrag om planen för 
återhämtning och resiliens inte på ett 
tillfredsställande sätt uppfyller 
bedömningskriterierna, inbegripet den EU-
taxonomi som inrättas genom förordning 
(EU) 2020/852 samt principen om att inte 
orsaka betydande skada enligt samma 
förordning.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
omställningen till en hållbar och 
klimatneutral europeisk ekonomi senast 
2050 och dess digitala omställning, och 
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via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 4,7 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare tidsbundna 
och vetenskapligt baserade delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 4,7 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Det är lämpligt att kommissionen 
lägger fram en årsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning. Denna rapport bör 
innehålla information om de framsteg som 
medlemsstaterna gör enligt de godkända 
planerna för återhämtning och resiliens. 
Den bör också innehålla information om 
volymen på de intäkter som avsatts för 
faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost, och hur de 
belopp som erhålls genom EU:s instrument 

(37) Det är lämpligt att kommissionen 
lägger fram en årsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning. Denna rapport bör 
innehålla information om de framsteg som 
medlemsstaterna gör enligt de godkända 
planerna för återhämtning och resiliens. 
Den bör också innehålla information om 
volymen på de intäkter som avsatts för 
faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost, och hur de 
belopp som erhålls genom EU:s instrument 
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för återhämtning bidragit till att uppnå 
målen för faciliteten.

för återhämtning bidragit till att uppnå 
målen för faciliteten. Den bör även 
innehålla facilitetens bidrag till 
uppnåendet av unionens klimat- och 
hållbarhetspolitiska mål, särskilt 
unionens klimatmål som fastställs i 
[förordning (EU) 2020/XXX om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet och om ändring av 
förordning (EU) 2018/1999 (den 
europeiska klimatlagen)] och de 
prioriteringar som anges i de nationella 
energi- och klimatplanerna.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201113. Efter antagandet av en 
genomförandeakt bör det vara möjligt för 
den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 
operativa arrangemang av teknisk natur, 
med detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
delegerad akt. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201113. Efter antagandet av en 
delegerad akt bör det vara möjligt för den 
berörda medlemsstaten och kommissionen 
att komma överens om vissa operativa 
arrangemang av teknisk natur, med 
detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
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de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd.

de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd.

_________________ _________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, utbildning och 

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, unionens klimat- och 
miljömål, särskilt omställningen för att 
uppnå unionens uppdaterade klimatmål 
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kompetens, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
sysselsättning och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet.

för 2030, i överensstämmelse med 
unionens mål om klimatneutralitet senast 
2050 i enlighet med [förordning 
2020/XXX om inrättande av en ram för att 
uppnå klimatneutralitet och om ändring 
av förordning (EU) 2018/1999 (den 
europeiska klimatlagen)], den digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, utbildning och 
kompetens, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, både 
kvinnor och män, sysselsättning och 
investeringar samt de finansiella systemens 
stabilitet.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga och 
bidra till unionens strategiska oberoende, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja omställningen för 
att uppnå unionens uppdaterade 
klimatmål för 2030 och målet om en 
klimatneutral union senast 2050 samt den 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

All verksamhet som får stöd inom ramen 
för planerna för återhämtning och 
resiliens ska följa principen om att inte 
orsaka betydande skada enligt artikel 17 i 
förordning (EU) 2020/852. Dessutom ska 
verksamhet som får stöd inom ramen för 
planerna för återhämtning och resiliens 
och som ingår i de specifika ekonomiska 
sektorer som omfattas av förordning (EU) 
2020/852 vara i överensstämmelse med de 
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tekniska granskningskriterier som avses i 
artikel 3 i den förordningen.
För att bidra till och helt överensstämma 
med målen i Parisavtalet och den 
europeiska gröna given ska minst 37% av 
faciliteten gå till att finansiera 
klimatåtgärder. 10 % av faciliteten ska 
inriktas på åtgärder för biologisk 
mångfald, varav en del kan överlappa 
investeringar med inriktning på 
klimatåtgärder. Minst 40 % av facilitetens 
totala budget ska anslås till en 
kombination av klimatrelaterade utgifter 
och utgifter relaterade till biologisk 
mångfald.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Faciliteten får inte strida mot 
unionens strategiska och ekonomiska 
intressen. Därför får stöd inte ges till 
projekt som ingår i tredjeländers 
strategiska investeringsplaner.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 

ekonomisk styrning
1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
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avbryta tidsfristen för antagande av 
sådana beslut som avses i artikel 17.1 och 
17.2 eller om att hålla inne utbetalningar 
inom faciliteten.
Det beslut om att hålla inne utbetalningar 
som avses i punkt 1 ska tillämpas på 
betalningsansökningar som lämnas in 
efter dagen för beslutet om innehållande.
Avbrottet av den tidsfrist som avses i 
artikel 17 ska tillämpas från och med 
dagen efter det att det beslut som avses i 
punkt 1 antogs.
Vid ett innehållande av utbetalningar ska 
artikel 15.9 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] gälla.
2. I händelse av något av de fall som 
anges i artikel 15.11 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
upphäva det avbrott av tidsfristen eller det 
innehållande av utbetalningar som avses i 
föregående punkt.
De relevanta förfarandena eller 
utbetalningarna ska återupptas dagen 
efter det att avbrottet eller innehållandet 
har upphävts.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. Planerna 
för återhämtning och resiliens ska också 
vara förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
allmänna och särskilda målen för 
faciliteten enligt artikel 4 i denna 
förordning och bidra till genomförandet 
av de relevanta landsspecifika utmaningar 
och prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från 
unionens klimat- och miljömål, särskilt 
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reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

omställningen för att uppnå unionens 
uppdaterade klimatmål för 2030, i 
överensstämmelse med unionens mål om 
klimatneutralitet senast 2050 i enlighet 
med [förordning 2020/XXX om inrättande 
av en ram för att uppnå klimatneutralitet 
och om ändring av förordning (EU) 
2018/1999 (den europeiska klimatlagen)] 
samt den digitala omställningen. Planerna 
för återhämtning och resiliens ska också 
vara förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa samt deras 
långsiktiga strategier, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

Planerna för återhämtning och resiliens 
ska vara förenliga med en riktning som 
syftar till att uppnå Parisavtalets 
långsiktiga temperaturmål med beaktande 
av de senast tillgängliga vetenskapliga 
rönen, särskilt den särskilda rapporten 
från Mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om global 
uppvärmning på 1,5 °C.
Planerna för återhämtning och resiliens 
ska endast stödja verksamhet som inte 
orsakar betydande skada i enlighet med 
artikel 4.1 i denna förordning. Dessutom 
ska verksamhet som får stöd inom ramen 
för planerna för återhämtning och 
resiliens och som ingår i de specifika 
ekonomiska sektorer som omfattas av 
förordning (EU) 2020/852 vara i 
överensstämmelse med de tekniska 
granskningskriterier som avses i artikel 3 
i förordning (EU) 2020/852.
För att säkerställa att planerna för 
återhämtning och resiliens bidrar till att 
medlemsstaterna uppnår målet om 
klimatneutralitet senast 2050 och är helt 
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förenliga med målen i Parisavtalet och 
den europeiska gröna given, ska minst 
37 % av beloppet för varje plan för 
återhämtning och resiliens gå till att 
finansiera klimatåtgärder. 10 % av 
beloppet för varje plan för återhämtning 
och resiliens ska inriktas på åtgärder för 
biologisk mångfald, varav en del kan 
överlappa investeringar med inriktning på 
klimatåtgärder. Minst 40 % av det totala 
beloppet för varje plan för återhämtning 
och resiliens ska anslås till en 
kombination av klimatrelaterade utgifter 
och utgifter relaterade till biologisk 
mångfald.

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

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

22 […] 22 […]

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska innehålla åtgärder som 
effektivt bidrar till att stärka resiliensen 
hos hälso- och sjukvårdssystemen inför 
framtida pandemier i syfte att förbättra 
det allmänna hälsotillståndet i samhället 
för att uppnå målet om en hög skyddsnivå 
för människors hälsa.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen ska utarbeta 
tekniska riktlinjer för den praktiska 
tillämpningen av kriterierna om att inte 
orsaka betydande skada som avses i 
artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, av 
de tekniska granskningskriterier som 
avses i artikel 3 i den förordningen och av 
de delegerade akter som antagits på 
grundval av dessa för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska inte finansiera verksamhet 
som leder till en inlåsning i tillgångar som 
undergräver uppnåendet av unionens 
klimat- och miljömål. De ska framför allt 
inte omfatta investeringar som är 
kopplade till produktion, bearbetning, 
distribution, transport, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Planen för återhämtning och 
resiliens ska vara vederbörligen motiverad 
och underbyggd. Den ska särskilt innehålla 
följande delar:

3. Planen för återhämtning och 
resiliens ska vara vederbörligen motiverad 
och underbyggd. Den ska särskilt innehålla 
följande delar, som är nödvändiga för att 
säkerställa att de villkor för 
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stödberättigande som anges i artikel 14 är 
uppfyllda: 

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

(b) En förklaring av hur planen stärker 
potentialen för hållbar tillväxt, 
sysselsättningen och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska, miljömässiga 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens 
samt hur planen avsevärt kommer att 
minska investeringsgapet, vilket är 
nödvändigt för att uppnå unionens 
klimat- och miljömål. Om faciliteten 
används för att stödja ett stort företag i en 
koldioxidintensiv sektor ska 
medlemsstaterna ange hur företaget 
planerar att anpassa sin affärsmodell till 
Parisavtalet och unionens därmed 
förknippade klimat- och miljömål, bl.a. 
genom att företaget offentliggör sina 
omställningsplaner.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna och 
digitala omställningen eller till de 
utmaningar som följer av den.

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till unionens 
klimat- och miljömål och i synnerhet hur 
de bidrar till 
(i) omställningen för att uppnå unionens 
uppdaterade klimatmål för 2030 och 
målet om klimatneutralitet i unionen 
senast 2050 i enlighet med [förordning 
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(EU) 2020/XXX om inrättande av en ram 
för att uppnå klimatneutralitet och om 
ändring av förordning (EU) 2018/1999 
(den europeiska klimatlagen)],
(ii) efterlevnaden av principen om att inte 
orsaka betydande skada som avses i 
artikel 17 i förordning (EU) 2020/852 och 
överensstämmelsen med de tekniska 
granskningskriterier som fastställts i 
enlighet med artikel 3 i den förordningen,
(iii) uppnåendet av målen för integrering 
av klimatåtgärder och biologisk mångfald 
som avses i artikel 14.2 fjärde stycket och 
som ska grundas på de kriterier som 
fastställs i förordning (EU) 2020/852,
(iv) att avsevärt minska investeringsgapet, 
vilket är nödvändigt för att uppnå 
unionens klimat- och miljömål,
(v) uppnåendet av unionens 
hållbarhetspolitiska mål med beaktande 
av de mål som anges i de nationella 
energi- och klimatplanerna och
(vi) att ta itu med de sociala, ekonomiska 
eller miljömässiga utmaningar som följer 
av omställningen.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den digitala 
omställningen eller till att ta itu med de 
utmaningar som följer av den.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till genomförandet 
av unionens och dess medlemsstaters 
åtaganden, särskilt den europeiska gröna 
given, Parisavtalet, de nationella energi- 
och klimatplanerna och uppdateringarna 
av dessa enligt förordning (EU) 
2018/1999, de territoriella planerna för en 
rättvis omställning inom ramen för 
fonden för en rättvis omställning, 
partnerskapsavtalen och de operativa 
programmen inom ramen för andra 
unionsfonder.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen faktiskt kommer att bidra till att 
stärka resiliensen hos hälso- och 
sjukvårdssystemen inför framtida 
pandemier i syfte att förbättra det 
allmänna hälsotillståndet i samhället för 
att uppnå målet om en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas ge europeiskt mervärde.
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Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den berörda 
medlemsstatens nationella reformprogram, 
plan för en rättvis omställning och 
nationella energi- och klimatplan och, i 
tillämpliga fall, information från det 
tekniska stöd som erhållits via instrumentet 
för tekniskt stöd.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till unionens klimat- och 
miljömål och i synnerhet hur de bidrar till

(i) omställningen för att uppnå unionens 
uppdaterade klimatmål för 2030 och 
målet om klimatneutralitet i unionen 
senast 2050 i enlighet med [förordning 
(EU) 2020/XXX om inrättande av en ram 
för att uppnå klimatneutralitet och om 
ändring av förordning (EU) 2018/1999 
(den europeiska klimatlagen)],
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(ii) efterlevnaden av principen om att inte 
orsaka betydande skada som avses i 
artikel 17 i förordning (EU) 2020/852 och 
överensstämmelsen med de tekniska 
granskningskriterier som fastställts i 
enlighet med artikel 3 i den förordningen,
(iii) uppnåendet av målen för integrering 
av klimatåtgärder och biologisk mångfald 
som avses i artikel 14.2 fjärde stycket och 
som ska grundas på de kriterier som 
fastställs i förordning (EU) 2020/852,
(iv) att avsevärt minska investeringsgapet, 
vilket är nödvändigt för att uppnå 
unionens klimat- och miljömål,
(v) uppnåendet av unionens 
hållbarhetspolitiska mål med beaktande 
av de mål som anges i de nationella 
energi- och klimatplanerna och
(vi) att ta itu med sociala, ekonomiska 
eller miljömässiga utmaningar till följd av 
omställningen.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till den digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till att stärka 
resiliensen hos hälso- och 
sjukvårdssystemen inför framtida 
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pandemier i syfte att förbättra det 
allmänna hälsotillståndet i samhället för 
att uppnå målet om en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Om samråden för utarbetandet av 
planen för återhämtning och resiliens 
samt planerade dialoger om 
genomförandet av faciliteten säkerställer 
att alla berörda aktörer ges faktisk 
möjlighet att delta i utarbetandet och 
genomförandet av planerna för 
återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 48

Artikel 16 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om medlemsstaten respekterar 
unionens värden som anges i artikel 2 i 
EU-fördraget.

Ändringsförslag 49

Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den ... [sex månader efter dagen 
för denna förordnings ikraftträdande] ska 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 26a som kompletterar 
led b i denna punkt genom att fastställa 
en metod för identifiering av utgifter för 
integrering av klimat- och miljöåtgärder, 
inbegripet åtgärder för biologisk 
mångfald enligt artikel 4 i denna 
förordning. Metoden ska baseras på den 
EU-taxonomi som inrättas genom 
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förordning (EU) 2020/852 och utgå från 
de tekniska granskningskriterier som 
fastställts av kommissionen i enlighet med 
artiklarna 10.3 och 11.3 i den 
förordningen samt de principer som 
fastställs i artikel 15.1 i förordning (EU) 
2020/852.
Senast sex månader efter antagandet av 
den delegerade akt som avses i 
artikel 15.2 i förordning (EU) 2020/852 
ska den delegerade akt som avses i första 
stycket i denna punkt revideras med 
avseende på användningen av de tekniska 
granskningskriterier som fastställs i de 
delegerade akter som antas i enlighet med 
artikel 15.2 i förordning (EU) 2020/852.

Ändringsförslag 50

Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska offentliggöra de 
bedömningar som görs i enlighet med 
denna artikel.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 27.2.

7. De delegerade akter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med 
artikel 26a.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens delegerade akt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 
17 till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 
medlemsstaten.

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens delegerade akt 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att data från övervakningen av 
genomförandet av verksamheten och 
resultat samlas in ändamålsenligt, 
resurseffektivt och i rätt tid. För detta 
ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagarna av 
unionens medel.

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att data från övervakningen av 
genomförandet av verksamheten och 
resultat samlas in ändamålsenligt, 
tillförlitligt, oberoende, resurseffektivt och 
i rätt tid och offentliggörs. För detta 
ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagarna av 
unionens medel.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
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och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medier och allmänhet.

och deras resultat, genom att tydligt märka 
finansieringen som unionsfinansiering 
och tillhandahålla enhetlig, verkningsfull 
och proportionell riktad information till 
olika målgrupper, däribland medier och 
allmänhet. Mottagarna ska se till att 
utgifterna inom ramen för faciliteten 
synliggörs genom att tydligt märka projekt 
som får stöd som ”EU-initiativ för 
återhämtning”.

Ändringsförslag 57

Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a 
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i 
artiklarna 16.3 och 17.1 ska ges till 
kommissionen för en period på sju år från 
och med den … [den dag då denna 
förordning träder i kraft].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 16.3 och 17.1 får när 
som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen 
av den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan 
dagen efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare datum som anges i 
beslutet. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i 
kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
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interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 16.3 och 17.1 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot 
den delegerade akten inom en period på 
[två månader] från den dag då akten 
delgavs Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och 
rådet, före utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med [två månader] på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till omställningen till en 
hållbar och klimatneutral europeisk 
ekonomi senast 2050, särskilt deras 
bidrag till uppnåendet av unionens 
hållbarhetsmål, med beaktande av målen i 
de nationella klimat- och energiplanerna 
och unionens klimatmål enligt 
[förordning (EU) 2020/XXX om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet och om ändring av 
förordning (EU) 2018/1999 (den 
europeiska klimatlagen)] och deras bidrag 
till att ta itu med sociala, ekonomiska eller 
miljömässiga utmaningar till följd av 
denna omställning.
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Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

2.2 Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till unionens klimat- och 
miljömål eller de utmaningar som följer av 
den.

Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:

Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:

Räckvidd

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
upprätta klimat- och miljövänliga system 
och till miljöanpassningen av ekonomiska 
eller sociala sektorer i syfte att bidra till 
det övergripande målet att uppnå ett 
klimatneutralt EU senast 2050.

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
uppnåendet av unionens klimat- och 
miljömål, särskilt omställningen för att 
uppnå unionens uppdaterade klimatmål 
för 2030 och målet om klimatneutralitet i 
unionen senast 2050 i enlighet med 
[förordning (EU) 2020/XXX om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet och om ändring av 
förordning (EU) 2018/1999 (den 
europeiska klimatlagen)] med beaktande 
av målen i de nationella energi- och 
klimatplanerna och kriterierna som 
fastställs i EU-taxonomin.
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Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till 
den digitala omställningen av ekonomiska 
eller sociala sektorer,

utgår

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
hantera de utmaningar som uppstår till 
följd av den gröna och/eller digitala 
omställningen,

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
hantera de utmaningar som uppstår till 
följd av unionens klimat- och miljömål, 
särskilt omställningen till en hållbar 
klimatneutral europeisk ekonomi senast 
2050,

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 3 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna är förenligt med en riktning 
som syftar till att uppnå Parisavtalets 
långsiktiga temperaturmål med beaktande 
av de senast tillgängliga vetenskapliga 
rönen, särskilt den särskilda rapporten 
från Mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om global 
uppvärmning på 1,5 °C,
– genomförandet av de planerade 
åtgärderna är förenligt med principen om 



PE655.950v03-00 166/408 RR\1217780SV.docx

SV

att inte orsaka betydande skada enligt 
artikel 17 i förordning (EU) 2020/852.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas få varaktiga effekter.

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas få varaktiga effekter.

Kommissionen ska bedöma huruvida de 
åtgärder som föreslås i planen kan bidra 
till att uppfylla de klimatrelaterade mål 
som anges i artikel 4.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2a Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.
– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna är förenligt med upprättandet 
av klimat- och miljövänliga system och 
miljöanpassningen av vår ekonomi i syfte 
att bidra till det övergripande målet om ett 
klimatneutralt EU senast 2050.
– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till 
den digitala omställningen av den 
europeiska ekonomin.
– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
att ta itu med de utmaningar som uppstår 
till följd av den digitala omställningen.
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– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas få varaktiga 
effekter.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
potentialen för hållbar tillväxt, 
sysselsättningen och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska, miljömässiga 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternas 
ekonomi och stimulera tillväxtpotentialen i 
den berörda medlemsstatens ekonomi, 
främja skapandet av arbetstillfällen och 
mildra krisens negativa effekter, samtidigt 
som negativa effekter av dessa åtgärder på 
klimatet och miljön undviks, 

- Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternas 
ekonomi och stimulera potentialen för 
hållbar tillväxt i den berörda 
medlemsstatens ekonomi, särskilt för små 
och medelstora företag, främja skapandet 
av arbetstillfällen och mildra krisens 
negativa effekter, främja hållbar tillväxt 
samtidigt som negativa effekter av dessa 
åtgärder på klimatet och miljön undviks, i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
EU-taxonomin.
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Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- planen för återhämtning och 
resiliens syftar till att minska 
medlemsstaternas ekonomiska utsatthet för 
chocker,

- planen för återhämtning och 
resiliens syftar till att minska 
medlemsstaternas ekonomiska utsatthet för 
chocker, inbegripet de negativa effekterna 
av klimatförändringar eller andra 
miljöfaror,
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19.10.2020

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INDUSTRIFRÅGOR, FORSKNING OCH 
ENERGI

till utskottet för ekonomi och valutafrågor och budgetutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för 
återhämtning och resiliens
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Föredragande av yttrande: François-Xavier Bellamy

KORTFATTAD MOTIVERING

Till följd av covid-19-pandemin, nedstängningsåtgärderna och den extrema ekonomiska kris 
som denna situation har skapat har Europeiska rådet tillsammans med kommissionen beslutat 
att lansera Next Generation EU, en återhämtningsplan för Europa. Denna lösning är i sig 
baserad på ett problem: den finansieras genom en gemensam skuld, och kommissionen har för 
första gången kunnat låna betydande belopp på finansmarknaderna, men denna skuld har 
emitterats utan någon konkret återbetalningsplan. Den fleråriga budgetramen är inte avsedd 
för en sådan finansiell börda i framtiden, och ingen överenskommelse har nåtts om andra 
resurser för att återbetala denna skuld. Next Generation EU baseras sålunda på att den tunga 
bördan och de olösta problemen överförs till nästa generation.

Vår roll som parlament är nu att se till att de belopp som kommer att lånas åtminstone 
investeras för att skapa framtida värde och välstånd, i syfte att ge nästa generation högsta 
möjliga hävstångseffekt med avseende på återbetalningen av denna skuld. Detta skulle inte 
vara nödvändigt för offentliga utgifter generellt, och inte heller vara en akut angelägenhet på 
tröskeln till den största ekonomiska krisen sedan andra världskriget, men med hänsyn till 
finansieringssystemet för denna återhämtningsplan är det absolut nödvändigt att fastställa ett 
tydligt åtagande gentemot framtida generationer.

Detta är anledningen till att jag, i egenskap av föredragande i ITRE-utskottet om faciliteten 
för återhämtning och resiliens, som fastställer reglerna för användningen av medlen inom 
ramen för Next Generation EU, har fastställt denna tydliga princip i själva definitionen av 
detta verktyg: faciliteten för återhämtning och resiliens är begränsad till investeringar som 
avser att skapa framtida inkomster för att ge de framtida generationerna möjlighet att betala 
tillbaka de lån som ingåtts. För att säkerställa att denna finansiering kommer att inriktas på 
relevanta investeringar nämner vi i vårt betänkande uttryckligen denna punkt på alla områden 
där det fastställs kriterier för att frigöra medel till förmån för nationella 
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återhämtningsprogram, samt i bilagan som fastställer de operativa riktlinjerna för 
kommissionen i förbindelse med den konkreta avvecklingen av Next Generation EU. I samma 
syfte säkerställer vårt betänkande att alla outnyttjade delar av medlen ska vara helt inriktade 
på att minska den globala skulden.

Andra viktiga punkter nämns också i detta bidrag. Det är väsentligt att enas om vad vi förstår 
med ”resiliens”, eftersom det är föremålet med faciliteten. Covid-19-krisen har visat oss hur 
beroende vi är av tredjeländer, även på viktiga områden för vår säkerhet, vår suveränitet och 
vår förmåga att övervinna chocker och kriser. Jag föreslår att definitionen av resiliens bör 
inbegripa den europeiska ekonomins, industrins och jordbrukets kapacitet att producera de 
varor och tjänster som behövs för att garantera stabiliteten i våra länder och samhällen. Detta 
tvingar oss att avsevärt förbättra vår strategiska autonomi i EU. Detta begrepp har lagts till 
som en grundläggande riktlinje för faciliteten för återhämtning och resiliens. 

För att undvika slöseri med offentliga medel insisterade vi på den nödvändiga 
samstämmigheten mellan nya program och redan befintliga viktiga strategier på EU-nivå. 
Medlen bör också utnyttjas på ett säkert sätt genom fullständig transparens hos 
stödmottagarna. Detta tydliga åtagande är knutet till principen om demokrati och något vi är 
skyldiga medborgarna i våra länder.

Slutligen, med tanke på den snäva tidsramen, situationens brådskande karaktär och för att 
kunna arbeta effektivt med båda de ansvariga utskotten, inriktade jag mitt arbete på artiklar 
med delad befogenhet.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen, samtidigt som 
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man säkerställer unionens strategiska 
autonomi på lång sikt.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer 
av ekonomin är viktiga inslag för att uppnå 
en hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
innovation och forskning, kapacitet och 
processer, liksom sociala investeringar, 
som syftar till att underlätta omställningen 
till ren energi, öka energieffektiviteten, 
främja säkerhet och en sund 
inomhusmiljö i byggnader, bland annat 
renovering och integrering av innovativa 
lösningar, och andra nyckelsektorer av 
ekonomin samt bygga upp en 
konkurrenskraftig och innovativ 
europeisk industri, är viktiga inslag för att 
uppnå en hållbar tillväxt, uppfylla 
unionens mål om klimatneutralitet 2050 
och bidra till att skapa sysselsättning av 
hög kvalitet i unionen. Sådana 
investeringar kommer också att bidra till 
att göra unionen mer resilient och mindre 
beroende genom att diversifiera de centrala 
leveranskedjorna.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Nedstängningsåtgärderna under 
covid-19-krisen tydliggjorde vikten av den 
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digitala omställningen, men de förvärrade 
också den digitala ojämlikheten och de 
problem som människor med begränsad 
tillgång till digital teknik eller med låg 
digital kompetens står inför. 
Återhämtningen efter pandemin bör 
inkludera åtgärder för att lösa dessa 
problem, i synnerhet främja utvecklingen 
av digitala färdigheter, däribland 
kompetenshöjning och omskolning av 
arbetstagare, och främja den digitala 
jämlikheten samt stödja öppna mjukvaru- 
och hårdvarulösningar och säkerställa 
skyddet av personuppgifter. Den digitala 
omställningen bör också vara grön: den 
ökade efterfrågan på elektricitet, som 
föranleds av tillväxten av den digitala 
sektorn, bör tillgodoses på ett hållbart 
sätt, på grundval av 
energieffektivitetsåtgärder och produktion 
av förnybar energi.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För närvarande finns det inget 
instrument som ger direkt ekonomiskt stöd 
kopplat till uppnåendet av resultat och till 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringar i medlemsstaterna som svar 
på de utmaningar som identifieras inom 
den europeiska planeringsterminen, och för 
att få varaktiga effekter på produktiviteten 
och resiliensen i medlemsstaternas 
ekonomier.

(7) För närvarande finns det inget 
instrument som ger direkt ekonomiskt stöd 
kopplat till uppnåendet av resultat och till 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringar i medlemsstaterna, bland 
annat som svar på de utmaningar som 
identifieras inom den europeiska 
planeringsterminen, som också kan 
mobilisera privata investeringar, och för 
att få varaktiga effekter på produktiviteten 
och resiliensen i medlemsstaternas 
ekonomier.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd och 
säkra återhämtningen av den europeiska 
ekonomin, som har drabbats hårt av 
covid-19-krisen, och öka dess resiliens för 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna som också 
kan mobilisera privata investeringar, 
samtidigt som man upprätthåller lika 
villkor på den inre marknaden. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen.

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
30 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen. I detta syfte bör de 
åtgärder som stöder en rättvis grön 
omställning och som ingår i varje 
medlemsstats plan för återhämtning och 
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resiliens uppgå till ett belopp som 
motsvarar minst 37 % av anslagen till 
planen, medan de åtgärder som rör den 
digitala omställningen bör utgöra minst 
20 % av planens anslag. EU:s 
taxonomikriterier och taxonomiram bör 
användas för att följa genomförandet av 
åtagandena avseende en rättvis grön 
omställning.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna bör också se till 
att övrig verksamhet som ingår i deras 
planer för återhämtning och resiliens 
överensstämmer med 
försiktighetsprincipen om att inte orsaka 
betydande skada, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 2020/8521a.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 
18 juni 2020 om inrättande av en ram för 
att underlätta hållbara investeringar och 
om ändring av förordning (EU) 
2019/2088 (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
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med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt att de nationella planer som läggs 
fram i enlighet med denna förordning inte 
bara främjar den gröna omställningen, 
utan även den digitala omvandlingen. De 
kommer båda att spela en framträdande 
roll vid återstarten och moderniseringen av 
vår ekonomi.

med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt att de nationella planer som läggs 
fram i enlighet med denna förordning 
främjar en rättvis grön omställning och 
en öppen, hållbar och inkluderande 
digital omvandling och stöder en solid 
strategi för små och medelstora företag, 
däribland mikroföretag, och en 
industristrategi, som kommer att spela en 
framträdande roll i samband med 
återstarten, utfasningen av fossila 
bränslen och moderniseringen av vår 
ekonomi och upprätthållandet av dess 
konkurrenskraft.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den rättvisa gröna 
omställningen och den digitala 
omvandlingen som syftar till att uppnå ett 
klimatneutralt Europa senast 2050 och på 
så sätt återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier i krisens 
efterdyningar, främja sysselsättningen och 
skapa hållbar och jämställd tillväxt, 
samtidigt som lika villkor på den inre 
marknaden och unionens strategiska 
autonomi säkerställs och Europas globala 
konkurrenskraft ökar.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör varje medlemsstats 
plan för återhämtning och resiliens omfatta 
åtgärder för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft som också kan mobilisera 
privata investeringar. De nationella 
planerna för återhämtning och resiliens 
bör vara förenliga och säkerställa 
synergier med de nationella energi- och 
klimatplanerna, planerna för en rättvis 
omställning och de partnerskapsavtal och 
operativa program som antagits inom 
unionsfonderna, och vara förenliga med 
prioriteringarna och målen i andra 
unionsfonder och unionsprogram, med de 
nationella reformprogrammen och med 
de relevanta landsspecifika utmaningar 
och prioriteringar som fastställts inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen. För att främja 
åtgärder som omfattas av prioriteringarna 
inom den europeiska gröna given, den 
digitala agendan och industristrategin och 
strategin för små och medelstora företag, 
bör de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
rättvisa gröna omställningen och den 
digitala omvandlingen. Dessa åtgärder bör 
göra det möjligt att snabbt uppnå de mål 
och bidrag som anges i nationella energi- 
och klimatplaner och uppdateringar av 
dessa. All verksamhet som får stöd bör 
bedrivas med full respekt för unionens 
klimat- och miljöprioriteringar.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 
30 april, i form av en separat bilaga till det 
nationella reformprogrammet. För att 
säkerställa ett snabbt genomförande bör 
medlemsstaterna den 15 oktober 
föregående år kunna lägga fram ett utkast 
till plan tillsammans med ett utkast till 
budget för det kommande året.

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 
30 april, tillsammans med det nationella 
reformprogrammet. För att säkerställa ett 
snabbt genomförande bör medlemsstaterna 
den 15 oktober föregående år kunna lägga 
fram ett utkast till plan tillsammans med ett 
utkast till budget för det kommande året.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
gröna och digitala omställningen. Den bör 
också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
rättvisa gröna omställningen och den 
digitala omvandlingen. Den bör också 
innehålla en förklaring av förenligheten 
mellan den föreslagna planen för 
återhämtning och resiliens och de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
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medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning 
och resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt 
ta itu med de utmaningar som fastställs i 
den relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 

(22) Kommissionen bör bedöma de [...] 
planer för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med varje berörd medlemsstat. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den rättvisa gröna 
omställningen och den digitala 
omvandlingen och tar itu med de 
utmaningar som följer av den, om planen 
förväntas ha en bestående inverkan på den 
berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om planen 
för återhämtning och resiliens förväntas 
bidra effektivt till att ta itu med de 
utmaningar som fastställts i de relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
riktats till den berörda medlemsstaten, 
eller i andra relevanta dokument som 
officiellt antagits av kommissionen inom 
den europeiska planeringsterminen, om 
den motivering som medlemsstaten lämnat 
för de uppskattade totala kostnaderna för 
den inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om alla 
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föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

relevanta intressenter hörts på lämpligt 
sätt, om medlemsstaterna respekterar de 
unionsvärden som fastställs i artikel 2 i 
EU-fördraget [rättsstatsprincipen], om 
den föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
och privata investeringsprojekt som också 
kan mobilisera privata investeringar och 
som utgör enhetliga insatser, och om det 
arrangemang som föreslagits av den 
berörda medlemsstaten förväntas 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna delmålen och 
målen samt de relaterade indikatorerna.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Förutsatt att planen för 
återhämtning och resiliens uppfyller 
bedömningskriterierna på ett 
tillfredsställande sätt bör den berörda 
medlemsstaten tilldelas det högsta 
ekonomiska bidraget om de uppskattade 
totala kostnaderna för de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är lika med eller 
högre än det högsta ekonomiska bidraget i 
sig. Den berörda medlemsstaten bör i 
stället tilldelas ett belopp som är lika med 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens om 
den uppskattade totala kostnaden är lägre 
än det högsta ekonomiska bidraget i sig. 
Medlemsstaten bör inte beviljas något 
ekonomiskt bidrag om planen för 
återhämtning och resiliens inte på ett 
tillfredsställande sätt uppfyller 
bedömningskriterierna.

(26) Förutsatt att planen för 
återhämtning och resiliens uppfyller 
bedömningskriterierna på ett 
tillfredsställande sätt bör den berörda 
medlemsstaten tilldelas det högsta 
ekonomiska bidraget om de uppskattade 
totala kostnaderna för de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är lika med eller 
högre än det högsta ekonomiska bidraget i 
sig. Den berörda medlemsstaten bör i 
stället tilldelas ett belopp som är lika med 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens om 
den uppskattade totala kostnaden är lägre 
än det högsta ekonomiska bidraget i sig. 
Medlemsstaten bör inte beviljas något 
ekonomiskt bidrag om planen för 
återhämtning och resiliens inte på ett 
tillfredsställande sätt uppfyller något av 
bedömningskriterierna.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 4,7 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den rättvisa gröna omställningen och den 
digitala omvandlingen, och därmed av en 
högre kostnad för planen än det högsta 
ekonomiska bidrag som tilldelas via det 
icke återbetalningspliktiga bidraget. Det 
bör vara möjligt att lämna in en ansökan 
om ett lån samtidigt som planen lämnas in. 
Om en ansökan om lån görs vid en annan 
tidpunkt bör den åtföljas av en reviderad 
plan med ytterligare delmål och mål. För 
att säkerställa en tidigareläggning av medel 
bör medlemsstaterna begära ett lånestöd 
senast den 31 augusti 2024. I syfte att 
upprätthålla en sund ekonomisk förvaltning 
bör det totala beloppet för alla lån som 
beviljas enligt denna förordning begränsas. 
Dessutom bör den högsta lånevolymen till 
varje medlemsstat inte överstiga 4,7 % av 
dess bruttonationalinkomst. En ökning av 
det begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
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planen för återhämtning och resiliens 
under genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom fyra månader.

sin plan för återhämtning och resiliens 
under genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom två månader.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För öppenhetens skull bör de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov informera om 
dem.

(34) För öppenhetens skull bör de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen och den berörda 
medlemsstaten bör vid behov informera 
om dem.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets 

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
godkännas genom delegerade akter. För 
att säkerställa en effektiv bedömning av 
planens förenlighet med målen i denna 
förordning bör kommissionens ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) för att komplettera denna 
förordning avseende antagandet av 
planerna för återhämtning och resiliens och 
utbetalningen av det ekonomiska stödet när 
relevanta delmål och mål har uppnåtts. Det 
är särskilt viktigt att kommissionen 
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förordning (EU) nr 182/201113. Efter 
antagandet av en genomförandeakt bör det 
vara möjligt för den berörda medlemsstaten 
och kommissionen att komma överens om 
vissa operativa arrangemang av teknisk 
natur, med detaljerade uppgifter om 
aspekter av genomförandet med avseende 
på tidsfrister, indikatorer för delmål och 
mål samt tillgång till underliggande data. 
För att de operativa arrangemangen med 
avseende på de rådande omständigheterna 
under genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens ska kunna 
fortsätta att vara relevanta bör det vara 
möjligt att ändra delar i dessa tekniska 
arrangemang genom ömsesidig 
överenskommelse. Övergripande 
finansiella regler som antas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av artikel 322 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt är tillämpliga på 
denna förordning. Dessa regler fastställs i 
budgetförordningen och bestämmer särskilt 
förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. De regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget gäller även skydd av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna, eftersom respekt för 
rättsstaten är en förutsättning för sund 
ekonomisk förvaltning och effektivt EU-
stöd.

genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning. För 
att säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter. Efter antagandet av en 
delegerad akt bör det vara möjligt för den 
berörda medlemsstaten och kommissionen 
att komma överens om vissa operativa 
arrangemang av teknisk natur, med 
detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 



PE655.950v03-00 186/408 RR\1217780SV.docx

SV

för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd.

__________________ __________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. resiliens: förmågan att hantera 
ekonomiska, samhällsmässiga och 
ekologiska chocker och ihållande 
strukturella förändringar till följd av alla 
typer av kriser på ett rättvist, hållbart och 
inkluderande sätt, och att bevara 
samhällets välfärd, genom att garantera 
Europeiska unionens strategiska 
autonomi när det gäller de tillgångar och 
den teknik som behövs för stabiliteten och 
säkerheten i de europeiska samhällena 
och för att övervinna kriser utan att 
äventyra arvet för framtida generationer, 
samtidigt som EU:s öppenhet och styrka 
på den globala marknaden säkerställs.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. principen om att inte orsaka 
betydande skada: säkerställa att ingen 
åtgärd eller investering i planerna för 
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återhämtning och resiliens orsakar 
betydande skada för något av de miljömål 
som anges i artikel 9 i förordning (EU) 
2020/852 i enlighet med artikel 17 i den 
förordningen.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, utbildning och 
kompetens, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
sysselsättning och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet.

Tillämpningsområdet för den facilitet för 
återhämtning och resiliens som inrättas 
genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, en rättvis grön 
omställning och digital omvandling, små 
och medelstora företag, inbegripet 
mikroföretag, unionens strategiska 
autonomi, inbegripet industriell 
autonomi, särskilt inom 
framtidsorienterade högteknologiska 
sektorer, hälsa, långsiktig konkurrenskraft 
på de globala marknaderna, resiliens, 
produktivitet, yrkesutbildning och 
kompetens, humankapital och socialt 
kapital, forskning och avancerad 
innovation inom strategiska sektorer, 
social och kritisk infrastruktur, energi, 
inbegripet energieffektivitet, förnybar 
energi, och försörjningssäkerhet, smart 
och hållbar tillväxt för alla, sysselsättning 
av hög kvalitet och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar som finansieras genom 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
ska ha en positiv långsiktig effekt på 
medlemsstaternas ekonomiska och sociala 
resiliens, hållbarhet och långsiktiga 
välstånd och konkurrenskraft, i framtida 
generationers intresse, särskilt med 
hänsyn till att faciliteten ska generera 
tillväxt och inkomster för de 
medlemsstater och unionen som omfattas 
av det europeiska 
återhämtningsinstrumentet (Next 
Generation EU) och dess 
återbetalningssystem.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att säkerställa långsiktigt och 
hållbart ekonomiskt välstånd i unionen, 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning och 
långsiktiga konkurrenskraft genom att 
förbättra medlemsstaternas resiliens och 
anpassningsförmåga, lindra krisens sociala 
och ekonomiska konsekvenser och stödja 
både en rättvis grön omställning och 
digital omvandling, och därigenom främja 
digital autonomi, centrala strategier, 
särskilt viktiga projekt av gemensamt 
europeiskt intresse, den industriella 
strategin för Europa, strategin för 
europeiska små och medelstora företag, 
den cirkulära ekonomin, forskning och 
innovation och framtidsinriktad teknik.
Det allmänna målet för faciliteten för 
återhämtning och resiliens ska därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier och i dess 
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industriella ekosystem och strategiska 
värdekedjor, öka sysselsättningen, särskilt 
genom ökad anställbarhet för ungdomar 
och kvalitetsjobb, samt minska beroendet 
av tredjeländer på strategiska områden, 
bland annat genom smart återflyttning 
och stöd till industrier som visat sig vara 
avgörande i efterdyningarna av covid-19-
krisen, bevara stabiliteten i de finansiella 
systemen, säkerställa det långsiktiga 
mervärdet av det finansiella stödet och 
bevara det inom unionen, främja 
långsiktig hållbar tillväxt, utnyttja den 
inre marknadens fulla potential och 
samtidigt minska beroendet av 
tredjeländer på strategiska områden.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Faciliteten för återhämtning och 
resiliens och därmed förknippade utgifter 
ska vara förenliga med den europeiska 
gröna given och Parisavtalet och ska 
respektera principen att inte orsaka 
betydande skada.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De belopp som avses i punkt 1 a får 
också täcka utgifter för den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för att förvalta varje 
instrument och för att uppnå dess mål, 
särskilt studier, expertmöten, informations- 
och kommunikationsåtgärder, inbegripet 
övergripande information om unionens 

2. De belopp som avses i punkt 1 a får 
också täcka utgifter för den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för att förvalta varje 
instrument och för att uppnå dess mål, 
särskilt studier, expertmöten, involvering 
av det civila samhället och 
lokalsamhällen, informations- och 
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politiska prioriteringar, i den mån de har 
anknytning till denna förordnings mål, 
utgifter för it-nätverk som fokuserar på 
informationsbehandling och -utbyte, 
gemensamma it-verktyg samt alla andra 
utgifter för tekniskt och administrativt stöd 
som kommissionen har för förvaltningen 
av varje instrument. Utgifterna får också 
täcka kostnader för annan stödverksamhet 
såsom kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt på fältet samt kostnader för 
inbördes rådgivning och experter för 
bedömning och genomförande av reformer 
och investeringar.

kommunikationsåtgärder, inbegripet 
övergripande information om unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de har 
anknytning till denna förordnings mål, 
utgifter för it-nätverk som fokuserar på 
informationsbehandling och -utbyte, 
gemensamma it-verktyg samt alla andra 
utgifter för tekniskt och administrativt stöd 
som kommissionen har för förvaltningen 
av varje instrument. Utgifterna får också 
täcka kostnader för annan stödverksamhet 
såsom kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt på fältet samt kostnader för 
inbördes rådgivning och experter för 
bedömning och genomförande av reformer 
och investeringar.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. 
Planerna för återhämtning och resiliens ska 
också vara förenliga med den information 
som medlemsstaterna lämnar i de 
nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921 i de territoriella planerna 
för en rättvis omställning inom Fonden för 
en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från 
unionens och medlemsstaternas 
industristrategi, i synnerhet stödet till små 
och medelstora företag och mikroföretag, 
den rättvisa gröna omställningen och den 
digitala omvandlingen. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska också vara 
förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921 i de territoriella planerna 
för en rättvis omställning inom Fonden för 
en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna, samt med relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
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prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, i 
synnerhet dem som är relevanta för eller 
härrör från tillämpningsområdet för 
denna förordning. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska också vara 
förenliga med målet att möjliggöra 
investeringar i framtidsorienterade 
tillgångar, tekniker och infrastrukturer 
som säkerställer unionens långsiktiga 
resiliens och konkurrenskraft på globala 
marknader och stärker unionens 
strategiska autonomi samt skapar 
synergier med alla relevanta 
unionsfonder och unionsprogram.

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

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

22 […] 22 […]

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att bidra till den rättvisa gröna 
omställningen och den digitala 
omvandlingen ska minst 37 % av 
anslagen till planen för återhämtning och 
resiliens bidra till åtgärder till stöd för en 
rättvis grön omställning, i enlighet med 
taxonomiförordningen, och minst 20 % av 
planens anslag ska bidra till åtgärder till 
stöd för den digitala omvandlingen.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En förklaring av hur planen 
förväntas hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen.

utgår

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

(b) En förklaring av hur planen bidrar 
till att uppnå unionens viktiga strategier 
och stärker unionens strategiska autonomi 
och konkurrenskraft, tillväxtpotentialen, 
särskilt för små och medelstora företag 
och mikroföretag, industriella ekosystem 
och strategiska värdekedjor, kvaliteten på 
offentliga tjänster, skapandet av 
arbetstillfällen av hög kvalitet, särskilt 
ungdomars anställbarhet, och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minskar krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och bidrar till ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens, samtidigt 
som lika villkor säkerställs på den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna och 
digitala omställningen eller till de 
utmaningar som följer av den.

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den rättvisa 
gröna omställningen och EU:s 
klimatneutralitetsmål och visa att de är 
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förenliga med de nationella klimat- och 
energiplanerna.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En förklaring av hur planen 
förväntas bidra till den rättvisa digitala 
omvandlingen och till de utmaningar som 
följer av inkluderingen av digital 
tillgänglighet med fokus på unionens 
industri, däribland strategiska ekosystem, 
stöd till forskning och spridning av teknik 
på områden som artificiell intelligens, 5G, 
dataekonomi, den digitala klyftan, 
utveckling av digitala färdigheter, 
inbegripet kompetenshöjning och 
omskolning av arbetstagare.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) En förklaring av hur planen 
stärker unionens strategier för viktiga 
projekt av gemensamt europeiskt intresse, 
för europeiska små och medelstora 
företag och mikroföretag, för en cirkulär 
ekonomi, för forskning och innovation 
inom viktig teknik och för strategiska 
sektorer som bland annat kan omfatta 
teknik för förnybar energi och 
energieffektivitet och andra 
framtidsinriktade högteknologisektorer.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) En förklaring av hur planen är 
sammankopplad och samstämmig med 
viktiga unionsfonder och unionsprogram, 
t.ex. Horisont Europa, programmet för ett 
digitalt Europa, fonden för en rättvis 
omställning, fonden för ett sammanlänkat 
Europa, strukturfonderna, 
rymdprogrammet, Europeiska 
försvarsfonden och InvestEU.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) En förklaring av hur planen 
investerar i långsiktiga ekonomiska, 
sociala och miljömässiga hållbara 
verksamheter, tekniker och industrier som 
skapar möjligheter för framtida 
generationer.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ce) En överblick över åtgärder för att 
säkerställa synligheten för EU:s 
finansiering och transparens för 
stödmottagarna.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) En förklaring av hur planen 
förväntas hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Den uppskattade totala kostnaden 
för de reformer och investeringar som 
omfattas av den plan för återhämtning och 
resiliens som lämnats in (även kallad 
uppskattad total kostnad för planen för 
återhämtning och resiliens), underbyggd av 
en lämplig motivering och hur kostnaden 
står i proportion till de förväntade 
effekterna på ekonomin och 
sysselsättningen.

(f) Den uppskattade enhetskostnaden 
och den totala kostnaden för de reformer 
och investeringar som omfattas av den plan 
för återhämtning och resiliens som lämnats 
in (även kallad uppskattade kostnader för 
planen för återhämtning och resiliens), 
underbyggd av en lämplig motivering och 
hur kostnaden står i proportion till de 
förväntade effekterna på ekonomin och 
sysselsättningen.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den rättvisa gröna 
omställningen och den digitala 
omvandlingen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:



PE655.950v03-00 196/408 RR\1217780SV.docx

SV

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Om de åtgärder som föreslås i 
planen kommer att bidra till att uppnå de 
allmänna och särskilda mål som fastställs 
i artikel 4, och om planen är förenlig med 
denna förordnings tillämpningsområde i 
enlighet med vad som föreskrivs i artikel 
3.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till de mål som avses i 
artikel 15 b, c och ca.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen bidrar till unionens 
strategier i enlighet med artikel 15 cb.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om planen är sammankopplad 
och samstämmig med unionens program i 
enlighet med artikel 15 cc.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Om planen omfattar effektiva 
åtgärder för att säkerställa synligheten för 
unionens finansiering och transparens 
för stödmottagarna.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bd) Om planen är inriktad på den 
kommande ekonomiska cykeln och 
fokuserar på de åtgärder, den teknik och 
de branscher som genererar långsiktiga 
fördelar.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, produktiviteten, 
sysselsättning av god kvalitet och den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala resiliens och strategiska 
värdekedjor, minska krisens ekonomiska 
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ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

och sociala konsekvenser och bidra till en 
ökad ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och unionens strategiska 
autonomi.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt i enlighet med artikel 27 
anta ett beslut inom två månader från det 
att medlemsstaten officiellt lämnat in 
planen för återhämtning och resiliens. Om 
kommissionen gör en positiv eller delvis 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led c



RR\1217780SV.docx 199/408 PE655.950v03-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om planen för återhämtning och 
resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 får inget ekonomiskt bidrag beviljas 
den berörda medlemsstaten.

(c) Om planen för återhämtning och 
resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller något av de kriterier som anges i 
artikel 16.3 får inget ekonomiskt bidrag 
beviljas den berörda medlemsstaten och 
punkt 5 i denna artikel ska gälla.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om planen för återhämtning och 
resiliens delvis uppfyller de kriterier som 
avses i artikel 16.3 eller endast uppfyller 
några av dem, ska kommissionen 
fastställa det ekonomiska bidrag som 
tilldelas den berörda medlemsstaten upp 
till beloppet för de uppskattade 
kostnaderna för reformer och 
investeringar som uppfyller de kriterier 
som fastställs i artikel 16.3.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En beskrivning av reformerna och 
investeringsprojekten, samt beloppet för 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens.

(b) En beskrivning av reformerna och 
investeringsprojekten inom ramen för 
planen för återhämtning och resiliens och 
beloppen för deras respektive uppskattade 
kostnader.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
fyra månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget.

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska beslutet åtföljas av en 
vederbörligen motiverad bedömning och 
meddelas inom två månader efter det att 
medlemsstaten lämnat in förslaget. Den 
berörda medlemsstaten får lämna in en ny 
plan för återhämtning och resiliens och 
får även använda instrumentet för 
tekniskt stöd.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 27.2.

7. De delegerade akter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 27.2.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom fyra månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom två månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
fyra månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
två månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska 
inom två månader efter mottagandet av 
begäran bedöma huruvida de relevanta 
delmål och mål som anges i det beslut som 
avses i artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens delegerade akt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
varje kvartal. Kommissionen ska inom en 
månad efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 
medlemsstaten.

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens delegerade akt i 
enlighet med artikel 17 till 
Europaparlamentet och rådet utan onödigt 
dröjsmål. Den berörda medlemsstaten får 
begära att kommissionen tar bort känslig 
eller konfidentiell information vars 
utlämnande skulle äventyra allmänintresset 
i medlemsstaten.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att Europaparlamentet ska 
kunna utföra en lämplig kontroll av 
effektiviteten, ändamålsenligheten och 
verkningarna av det finansiella stödet 
från faciliteten, ska årsrapporten 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet som en del av den integrerade 
finansiella rapporteringen och ska även 
utgöra en del av det årliga 
ansvarsfrihetsförfarandet i form av ett 
särskilt kapitel i rapporten om 
ansvarsfrihet för kommissionen.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medier och allmänhet.

1. Medlemsstaterna och andra 
mottagare av unionsfinansiering ska 
framhålla unionsfinansieringens ursprung 
och konsekvent säkerställa dess synlighet, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att både online 
och offline visa upp unionens emblem 
tillsammans med en hänvisning till 
”faciliteten för återhämtning och 
resiliens” som stöder åtgärderna, och 
genom att tillhandahålla enhetlig, 
verkningsfull och proportionell riktad 
information till olika målgrupper, däribland 
medier och allmänhet.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vidta 
informations- och kommunikationsåtgärder 
avseende de instrument som inrättas 
genom denna förordning, dess åtgärder och 
resultat. Ekonomiska medel som anslagits 
för de instrument som inrättas genom 
denna förordning ska också bidra till den 
övergripande kommunikationen av 
unionens politiska prioriteringar, i den mån 
de har anknytning till de mål som avses i 
artikel 4.

2. Kommissionen ska på ett 
användarvänligt sätt vidta informations- 
och kommunikationsåtgärder för att öka 
medvetenheten bland medborgare, 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, och offentliga förvaltningar om 
de ekonomiska resurser som 
tillhandahålls genom de instrument som 
inrättas genom denna förordning, samt 
dess åtgärder och resultat. Ekonomiska 
medel som anslagits för de instrument som 
inrättas genom denna förordning ska också 
bidra till den övergripande 
kommunikationen av unionens politiska 
prioriteringar, i den mån de har anknytning 
till de mål som avses i artikel 4.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inrätta ett digitalt 
övervakningssystem som säkerställer full 
insyn för allmänheten via en sökbar, 
lättillgänglig digital plattform med en 
förteckning över alla stödmottagare som 
omfattas av nationella planer för 
återhämtning och resiliens för vilka 
medlemsstaterna ska tillhandahålla 
nödvändig information.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 Artikel 27
Kommittéförfarande Utövande av delegeringen

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.

2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 
182/2011 tillämpas.

2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artiklarna 17 
och 19 ska ges till kommissionen till och 
med den 31 december 2027.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 17 och 19 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallande 
innebär att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare datum som anges i beslutet. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
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i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 9, 17 och 19 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot 
den delegerade akten inom en period på 
tre månader från den dag då akten 
delgavs Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och 
rådet, före utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med tre månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a. Om de åtgärder som föreslås i 
planen kommer att bidra till att uppnå det 
mål som fastställs i artikel 4, och om 
planen är förenlig med denna förordnings 
tillämpningsområde i enlighet med vad 
som föreskrivs i artikel 3.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 

utgår
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berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om de investeringar som ingår i 
planen respekterar principen att inte 
orsaka betydande skada och kraven 
rörande minimiskyddsåtgärder.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens samt dess 
industriella ekosystem och strategiska 
värdekedjor, minska krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till en 
ökad ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens, samtidigt 
som lika villkor på den inre marknaden 
och unionens strategiska autonomi 
säkerställs.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.

(f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, som dessutom är förenliga med 
de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten eller med andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen och som också kan 
mobilisera privata investeringar.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om alla relevanta intressenter har 
hörts på lämpligt sätt i enlighet med 
artikel 15.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
upprätta klimat- och miljövänliga system 
och till miljöanpassningen av ekonomiska 
eller sociala sektorer i syfte att bidra till det 
övergripande målet att uppnå ett 
klimatneutralt EU senast 2050,

— Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
upprätta klimatneutrala och miljövänliga 
system och till miljöanpassningen av 
ekonomiska eller sociala sektorer och 
energi- och resurseffektiviteten i dessa 
sektorer, i syfte att bidra till det 
övergripande målet att uppnå ett 
klimatneutralt Europa senast 2050, 
samtidigt som teknikneutralitet 
respekteras.
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller och

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till den 
digitala omställningen av ekonomiska eller 
sociala sektorer,

— genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till den 
digitala omvandlingen av ekonomiska eller 
sociala sektorer, stödja forskning och 
spridning av teknik på områden som 
artificiell intelligens, 5G och 
dataekonomi, bidra till digital 
tillgänglighet och minska den digitala 
klyftan.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller och

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
hantera de utmaningar som uppstår till 

— genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
hantera de utmaningar som uppstår till 
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följd av den gröna och/eller digitala 
omställningen,

följd av den rättvisa gröna omställningen 
och den digitala omvandlingen,

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas få varaktiga effekter.

— genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas få långvariga positiva 
effekter.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, särskilt för små och 
medelstora företag, sysselsättningen, 
unionens strategiska autonomi och 
konkurrenskraft på lång sikt, de 
industriella ekosystemen och de 
strategiska värdekedjorna och ge positiva 
långvariga effekter på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens samt hållbar och långsiktig 
tillväxt för att skapa möjligheter för 
framtida generationer, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

— Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternass 
ekonomi och stimulera tillväxtpotentialen i 
den berörda medlemsstatens ekonomi, 
främja skapandet av arbetstillfällen och 
mildra krisens negativa effekter, samtidigt 
som negativa effekter av dessa åtgärder på 
klimatet och miljön undviks,

— Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternas 
ekonomi och stimulera tillväxtpotentialen, i 
synnerhet för små och medelstora företag, 
mikroföretag och nystartade företag, 
stärka de industriella ekosystemen och de 
strategiska värdekedjorna i den berörda 
medlemsstatens ekonomi, främja skapandet 
av arbetstillfällen och mildra krisens 
negativa effekter, samtidigt som negativa 
effekter av dessa åtgärder på klimatet och 
miljön undviks,

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 4 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- och
- planen för återhämtning och resiliens är 
inriktad på den kommande ekonomiska 
cykeln och fokuserar på de åtgärder, den 
teknik och de branscher som genererar 
långsiktiga fördelar,

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 4 – strecksats 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- och
- planen för återhämtning och resiliens 
förväntas bidra till att stärka unionens 
strategiska autonomi i viktiga 
värdekedjor.
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Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 4 – strecksats 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- och
- planen för återhämtning och resiliens 
förväntas inriktas på investeringar i 
långsiktiga projekt som ska generera 
tillväxt och inkomster för de 
medlemsstater och unionen som kommer 
att gynnas av det europeiska 
återhämtningsinstrumentet (Next 
Generation EU) och dess 
återbetalningssystem i framtida 
generationers intresse.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om planen för återhämtning och 
resiliens delvis uppfyller de kriterier som 
avses i artikel 16.3 eller endast uppfyller 
några av dem, ska det ekonomiska bidrag 
som tilldelas den berörda medlemsstaten 
inte vara större än beloppet för de 
uppskattade kostnaderna för reformer och 
investeringar som uppfyller de kriterier 
som fastställs i artikel 16.3.
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14.10.2020

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM

till budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för 
återhämtning och resiliens
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Föredragande av yttrande: Roberts Zīle

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar förslaget att inrätta en mekanism för återhämtning och resiliens 
i syfte att erbjuda omfattande ekonomiskt stöd för att göra medlemsstaternas ekonomier mer 
motståndskraftiga och bättre förberedda för framtiden.

Föredraganden vill betona transportsektorns betydelse under covid-19-pandemin. Krisen har 
visat hur viktigt det är att godstransporterna fungerar väl för försörjningstryggheten och att 
kollektivtrafiken för viktiga arbetstagare är nödvändig för att mildra krisen. Det är därför av 
strategisk betydelse att öka resiliensen i det europeiska transportsystemet. Föredraganden 
påminner också om att transport- och turismsektorerna tillhör de sektorer som har påverkats 
mest av covid-19-pandemin och därför kräver särskild uppmärksamhet på europeisk nivå 
samt i nationella planer för återhämtning och resiliens.

För att den europeiska ekonomin snabbt ska återhämta sig krävs investeringar 
i färdigutvecklade projekt som har goda möjligheter att stödja tillväxt och skapandet av 
arbetstillfällen. De identifierade behoven, investeringseftersläpningarna och befintliga mogna 
projekt som kommer att utveckla transportinfrastrukturen erbjuder stora möjligheter i detta 
avseende.

Eftersom sektorn står för mer än 25 % av de europeiska koldioxidutsläppen och endast har 
åstadkommit begränsade minskningar hittills, bör investeringar som syftar till minskade 
koldioxidutsläpp inom transportsektorn prioriteras, i linje med befintliga landsspecifika 
rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen, samt med nationella 
planer för återhämtning och resiliens. 

Europeiska unionen är fortfarande världsledande inom transport. Bland EU:s exportsektorer 
är transportsektorn en av de viktigaste med avseende på det exporterade värdet, med 
produkter och tjänster inom flygteknik-, järnvägs- och fordonsindustrin. Men detta ledarskap 
ifrågasätts nu och måste försvaras, även genom införandet av grön teknik, digital omställning 
och ett djupare engagemang för innovation. 
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Föredraganden är fast övertygad om att det krävs betydande investeringar i transportsektorn 
för att slutföra de primära avsnitten och knutpunkterna i TEN-T-stomnätet och, där det 
behövs, för att komplettera nationell finansiering eller finansiering från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och/eller de regionalpolitiska medlen. Stödet bör säkerställa ett snabbt 
slutförande av de avsnitt som fastställs i arbetsplanerna för TEN-T-korridoren och prioritera 
de arbeten som kan genomföras under perioden 2021–2023. 

Användningen av utsläppssnåla och utsläppsfria fordon och fartyg bör prioriteras. 
Investeringarna bör inbegripa nödvändig laddnings- och tankningsinfrastruktur där det finns 
kvardröjande luckor, särskilt för långdistansresor, hamnar och mindre tätbefolkade områden. 
De bör också omfatta utveckling av hållbar rörlighet i städer, inbegripet flottor och behoven 
av multimodala resor. Dessutom är användningen av smarta trafikstyrningssystem och system 
som erbjuder rörlighet som en tjänst viktig, samtidigt som genomförandet av det 
gemensamma europeiska dataområdet för rörlighet, som en viktig del av EU-strategin för 
data, också bör finnas med i prioriteringarna för faciliteten för återhämtning och resiliens.

Föredraganden påtalar att med tanke på de snäva tidsramarna och betoningen på de nationella 
anslagen vid genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens finns det en risk att 
genomförandet av faciliteten och fördelningen av medlen snedvrids för att man ska kunna 
hålla de korta tidsfristerna. Föredraganden anser att detta skulle strida mot det ursprungliga 
syftet med faciliteten och bör undvikas.

Föredraganden betonar att faciliteten för återhämtning och resiliens inte bör leda till en ökad 
risk för snedvridning av lika villkor på den inre marknaden. En sådan snedvridning skulle 
leda till ökade ekonomiska skillnader i unionen och förvärra Europas långsiktiga 
tillväxtutmaningar. Vid utarbetandet och genomförandet av planerna för återhämtning och 
resiliens och när det gäller att föreslå reformer och investeringar måste medlemsstaterna 
beakta artikel 107 i EUF-fördraget och ramen för statligt stöd och dess begränsningar. En 
välfungerande inre marknad och dess regler för konkurrens och statligt stöd gynnar de 
europeiska konsumenterna och företagen och är nödvändiga för att undvika otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen. Kommissionen måste därför fortsätta att fullgöra sin roll enligt 
EU-fördragen för att säkerställa lika villkor på EU:s inre marknad.

Arbetslöshetsindexet som en del av en viss medlemsstats socioekonomiska kapacitet påverkas 
av medlemsstaternas arbetskraftsmigration inom EU. När medlemsstaten står inför en ökad 
utvandring, påverkar det inte bara dess BNP, utan minskar även arbetslösheten, som är en 
väsentlig del av fördelningsnyckeln. Även om detta är statistiskt korrekt, visar en sådan 
minskning av arbetslösheten inte den egentliga socioekonomiska situationen i den 
medlemsstaten. För att underlätta det huvudsakliga målet med ett rättvist genomförande av 
faciliteten för återhämtning och resiliens i enlighet med dess syften, bör den föreslagna 
arbetslöshetsnivån anpassas i enlighet med de migrationsflöden som skett i den enskilda 
medlemsstaten.

Föredraganden inser att införlivandet av migrationsströmmar i fördelningsnyckeln kan vara 
en utmaning, med tanke på det brådskande behovet av faciliteten för återhämtning och resiliens 
samt behovet av en noggrann analys av hur man ska genomföra denna viktiga korrigering. Om 
det inte är politiskt möjligt att komma överens om detta i det aktuella förslaget, anser 
föredraganden att denna ytterligare del av fördelningsnyckeln är ett viktigt inslag att ha med 
i nästa översyn eller fortsättning av faciliteten för återhämtning och resiliens.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetutskottet och utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater, i synnerhet i de 
ekonomiska sektorer som har drabbats 
värst av krisen, såsom transport och 
turism. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser och att de offentliga tjänsterna och 
de mest marginaliserade grupperna i 
samhället drabbas värst som en följd av 
detta. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen, 
samtidigt som man undviker tidigare 
misstag när det gäller att orsaka sociala 
och miljömässiga skador. Investeringar i 
grön och digital teknik och innovation, 
hållbar mobilitet och 
transportinfrastruktur, inbegripet 
infrastruktur för alternativa hållbara 
bränslen, kapacitet och processer som 
syftar till att underlätta omställningen till 
ren energi och öka energieffektiviteten 
inom bostadssektorn och andra 
nyckelsektorer av ekonomin är viktiga 
inslag för att uppnå en hållbar tillväxt och 
bidra till att skapa sysselsättning. De 
kommer också att bidra till att göra 
unionen mer resilient och mindre beroende 
genom att diversifiera de centrala 
leveranskedjorna.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
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medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
återhämtningen av Europas ekonomi, 
i synnerhet för de sektorer som har lidit 
betydande förluster såsom transport och 
turism, och för att öka dess resiliens och 
påskynda genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program. För att få de 
största fördelarna av faciliteten för 
återhämtning och resiliens och uppfylla 
dess mål i största möjliga omfattning bör 
incitamenten utformas så att de 
uppmuntrar till ett fullständigt 
genomförande av planen för 
återhämtning och resiliens. 
Utbetalningarna av medel bör därför stå i 
proportion till nivån på genomförandet av 
planen för återhämtning och resiliens, 
och utbetalningarna bör endast 
genomföras efter det att de relevanta 
delmålen har kontrollerats av 
kommissionen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
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och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen.

och till att uppnå det övergripande målet att 
30 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen. Den kommer att 
påskynda den strukturella omvandlingen 
av ekonomin till en renare, mer resilient 
och koldioxidneutral ekonomi. I detta 
avseende bör de nationella planerna 
fastställa som mål och genomföra en 
innovativ och hållbar återhämtning, till 
exempel bör de inom transportsektorn 
fastställa målet att göra Europa till en 
pionjär i fråga om mobilitet genom 
utveckling av intelligenta autonoma 
system. Faciliteten bör i första hand 
stödja forskning, innovation och cirkulära 
lösningar (till exempel nya bränslen, 
gemensamma fordon m.m.) och de mest 
miljövänliga transportslagen (dvs. 
järnvägar och vattenvägar), som snabbt 
måste moderniseras för att ytterligare 
förbättra deras energiprestanda (genom 
användning av elektriska fartyg, väte, 
alternativa bränslen) och deras 
tillgänglighet, i synnerhet i de mest 
avlägsna områdena.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Eftersom transportsektorn står för 
mer än 25 % av de europeiska 
koldioxidutsläppen, bör investeringar som 
syftar till minskade koldioxidutsläpp inom 
transportsektorn prioriteras, i linje med 
befintliga landsspecifika 
rekommendationer i arbetet med den 
europeiska planeringsterminen samt med 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och att samtidigt skydda 
miljön. I detta syfte bör den bidra till att 
förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser med särskild inriktning på 
sektorer som har drabbats i större 
omfattning, såsom turism och transport, 
och stödja övergången till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi som 
syftar till att uppnå ett koldioxidneutralt 
Europa senast 2050, med hänsyn tagen till 
befintliga skillnader i den ekonomiska 
utvecklingen mellan enskilda regioner 
och medlemsstater, och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen och den långsiktiga 
konkurrenskraften i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och kompetenshöjning 
och omskolning av arbetstagare samt 
skapa hållbar tillväxt, främja en 
strukturell omvandling av ekonomin samt 
innovativ och hållbar 
återindustrialisering, och samtidigt bidra 
till uppnåendet av jämställdhet. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Med tanke på det stora behovet av 
innovation när det gäller den gröna 
omställningen och den digitala 
omvandlingen, bör transportsektorn 
prioriteras, särskilt projekt för utveckling 
av utsläppsfri mobilitet och de fordon och 
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den infrastruktur som behövs, utveckling 
av alternativa hållbara bränslen och 
utveckling och utbyggnad av hållbar 
gränsöverskridande infrastruktur för e-
mobilitet, samt för övergången till grön 
vätgas, intelligenta trafikledningssystem 
och självkörande fordon.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Faciliteten bör bidra till 
slutförandet av de primära avsnitten och 
knutpunkterna i TEN-T-stomnätet och 
övergripande nät och, där det behövs, 
komplettera nationell finansiering eller 
finansiering från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och de 
regionalpolitiska medlen. Stödet bör 
säkerställa ett snabbt slutförande av de 
avsnitt som fastställs i arbetsplanerna för 
TEN-T-korridoren och prioritera de 
arbeten som kan genomföras under 
perioden 2021–2024.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Facilitetens särskilda mål bör vara 
att ge ekonomiskt stöd i syfte att uppnå 
delmål och mål för reformer och 
investeringar enligt planerna för 
återhämtning och resiliens. Detta särskilda 
mål bör eftersträvas i nära samarbete med 
de berörda medlemsstaterna.

(15) Facilitetens särskilda mål bör vara 
att ge ekonomiskt stöd i syfte att uppnå 
delmål och mål för reformer och 
investeringar i alla medlemsstater enligt 
planerna för återhämtning och resiliens. 
Detta särskilda mål bör eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. 
Medlemsstater bör som en del i 
utarbetandet av planerna för 
återhämtning och resiliens rådgöra med 
regionala och/eller lokala myndigheter, 
nationella parlament och alla berörda 
parter. För att främja åtgärder som 
omfattas av prioriteringarna inom den 
europeiska gröna given och den digitala 
agendan bör planen också innehålla 
åtgärder som är relevanta för 
omställningen till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Medlemsstaterna bör överväga att 
göra utveckling och digitalisering av den 
hållbara transportinfrastrukturen längs 
TEN-T-stomnätet och det övergripande 
TEN-T-nätet i respektive territorium och 
vid gränsöverskridande knutpunkter till 
centrala mål inom ramen för de 
nationella investeringsplanerna för 
återhämtning efter utbrottet av 
covid-19-pandemin.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Inom ramen för de nationella 
investeringsplanerna för återhämtning 
bör medlemsstaterna se till att 
intensifierade ekonomiska insatser görs 
för att sprida viktig teknik för 
interoperabilitet inom hållbara 
transporter, såsom ERTMS, för att bidra 
till det övergripande målet med att skapa 
ett hållbart och driftskompatibelt 
europeiskt järnvägsområde.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16c) Skapandet av ett hållbart och 
smart europeiskt transportområde medför 
av nödvändighet att ett driftskompatibelt 
och digitaliserat järnvägsnät längs TEN-T 
genomförs genom installation av ERTMS, 
med en total kostnad på inte mindre än 
15 miljarder EUR. De nationella planerna 
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för återhämtning bör därför bidra till 
detta mål och komplettera arbetet med att 
bygga ut ERTMS längs TEN-T-näten. 
Kommissionen bör ta alla nödvändiga 
initiativ för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 16d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16d) Finansiering inom ramen för 
faciliteten för resiliens är endast möjlig 
om medlemsstaten fullt ut respekterar 
rättsstatsprincipen samt de bestämmelser 
som fastställs i Europaparlamentets 
lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 
om förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om skydd av unionens 
budget vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer i 
medlemsstaterna1a.
___________________
1a Antagna texter, P8_TA(2019)0349.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Vid utarbetandet och 
genomförandet av planerna för 
återhämtning och resiliens och när det 
gäller att föreslå reformer och 
investeringar bör medlemsstaterna beakta 
artikel 107 i EUF-fördraget och ramen 
för statligt stöd och dess begränsningar. 
En välfungerande inre marknad och dess 
regler för konkurrens och statligt stöd 
gynnar de europeiska konsumenterna och 
företagen och är nödvändiga för att 
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undvika otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen. Kommissionen bör därför 
fortsätta att fullgöra sin roll enligt 
fördragen för att säkerställa lika villkor 
på den inre marknaden. Kommissionen 
bör fatta de relevanta besluten om 
åtgärder för statligt stöd så snart som 
möjligt för att möjliggöra snabb 
utbetalning av ekonomiskt stöd till 
företag.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
gröna och digitala omställningen. Den bör 
också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för 
omställningen till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi och 
förbättringen av konnektiviteten. Den bör 
också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Kravet att utarbeta en preliminär 
tidtabell med delmål och mål i planerna 
för återhämtning och resiliens bör inte 
begränsa möjligheten att inkludera mer 
komplexa infrastrukturinvesteringar vars 
utförandeperioder kan vara längre än 
sju år.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till 
omställningen till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi, 
inbegripet genom att stärka 
infrastrukturen och förbättra 
konnektiviteten och transporterna, och tar 
itu med de utmaningar som följer av den, 
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sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

om planen förväntas ha en bestående 
inverkan på den berörda medlemsstaten, 
om planen förväntas bidra effektivt till att 
stärka medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska, 
miljömässiga och sociala resiliens, lindra 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen, samt till att minska 
bristande jämställdhet och ekonomisk 
ojämlikhet, om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen för återhämtning och resiliens är 
rimlig och trovärdig, och står i proportion 
till den förväntade effekten på ekonomin 
och sysselsättningen, om den föreslagna 
planen för återhämtning och resiliens 
innehåller åtgärder för genomförandet av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
som utgör enhetliga insatser, och om det 
arrangemang som föreslagits av den 
berörda medlemsstaten förväntas 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna delmålen och 
målen samt de relaterade indikatorerna.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 
31 december 2024. För minst 60 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 
31 december 2024. För 70 % av det belopp 
som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 
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31 december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2024.

31 december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2024. En snabb 
fördelning av medlen är avgörande för att 
mildra effekterna av covid-19-krisen på 
Europas ekonomi.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) På grund av kortsiktigheten och 
tonvikten på nationella anslag i 
genomförandet av faciliteten för 
återhämtning och resiliens finns det en 
risk att man prioriterar att hålla 
tidsfristen för genomförandet av medlen 
framför att se till att de används för sitt 
ursprungliga syfte.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27b) Medlemsstaterna bör i sina 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens inkludera investeringar i 
gränsöverskridande och multinationella 
projekt som kan bidra till den ekonomiska 
återhämtningen och skapa europeiskt 
mervärde, samtidigt som unionens 
klimatneutralitetsmål för 2050 
respekteras. För att stödja 
medlemsstaterna i utarbetandet av deras 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens bör kommissionen upprätta en 
icke uttömmande förteckning över projekt 
med europeiskt mervärde, inbegripet men 
inte begränsat till projekt för att förbättra 
hållbarheten inom turism, uppgradera 
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infrastrukturer som genomför 
TEN-T-näten, tillhandahålla felande 
gränsöverskridande länkar, förbättra det 
aktiva resandet samt främja investeringar 
i flygteknikindustrin, farbarheten på inre 
vattenvägar och utvecklingen av ERTMS 
för europeiska godskorridorer. 

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 4,7 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
omställningen till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 4,7 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
planen för återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom fyra månader.

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
planen för återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom två månader.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För att säkerställa en effektiv och 
enhetlig tilldelning av medel från 
unionsbudgeten och för att upprätthålla 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
bör åtgärder enligt denna förordning vara 
förenliga med och komplettera pågående 
unionsprogram, samtidigt som dubbel 
finansiering av samma utgifter undviks. 
Framför allt bör kommissionen och 
medlemsstaterna i alla skeden av 
förfarandet säkerställa en effektiv 
samordning för att säkerställa enhetlighet, 
samstämmighet, komplementaritet och 
synergi mellan olika finansieringskällor. 
Medlemsstaterna bör i detta syfte vara 
skyldiga att lägga fram relevant 
information om befintlig eller planerad 
unionsfinansiering när de lämnar in sina 
planer till kommissionen. Ekonomiskt stöd 
inom faciliteten bör tillhandahållas utöver 
det stöd som ges inom andra unionsfonder 
och program, och de reformer och 

(35) För att säkerställa en effektiv och 
enhetlig tilldelning av medel från 
unionsbudgeten och för att upprätthålla 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
bör åtgärder enligt denna förordning vara 
förenliga med och komplettera pågående 
unionsprogram, samtidigt som dubbel 
finansiering av samma utgifter undviks. 
Framför allt bör kommissionen och 
medlemsstaterna i alla skeden av 
förfarandet säkerställa en effektiv 
samordning för att garantera enhetlighet, 
samstämmighet, transparens, 
komplementaritet och synergi mellan olika 
finansieringskällor. Medlemsstaterna bör i 
detta syfte vara skyldiga att lägga fram 
relevant information om befintlig eller 
planerad unionsfinansiering när de lämnar 
in sina planer till kommissionen. 
Ekonomiskt stöd inom faciliteten bör 
tillhandahållas utöver det stöd som ges 
inom andra unionsfonder och program, och 
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investeringsprojekt som finansieras inom 
faciliteten bör kunna erhålla finansiering 
från andra unionsprogram och 
unionsinstrument, under förutsättning att 
sådant stöd inte täcker samma kostnad.

de reformer och investeringsprojekt som 
finansieras inom faciliteten bör kunna 
erhålla finansiering från andra 
unionsprogram och unionsinstrument, 
under förutsättning att sådant stöd inte 
täcker samma kostnad.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) För att EU:s ekonomi snabbt ska 
återhämta sig krävs investeringar i 
färdigutvecklade projekt som har goda 
möjligheter att stödja tillväxt, utfasning av 
fossila bränslen i ekonomin och 
skapandet av arbetstillfällen. De 
identifierade behoven, 
investeringseftersläpningarna och 
befintliga mogna projekt som kommer att 
utveckla den hållbara 
transportinfrastrukturen erbjuder stora 
möjligheter i detta avseende.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 35b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35b) De bedömningskriterier som 
används för att bedöma huruvida projekt 
skapar mervärde på EU-nivå bör 
offentliggöras för att undvika ett 
lapptäcke av nationella strategier som kan 
vara motstridiga eller kortsiktiga. På 
området hållbara transporter skulle till 
exempel projekt som främjar 
gränsöverskridande förbindelser ha en 
positiv långsiktig inverkan på 
EU:s ekonomi och samhällen.
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken.

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna 
och för slutmottagarna av 
unionsfinansieringen. Dessa krav bör i 
tillämpliga fall innefatta 
nyckelutförandeindikatorer som tjänar 
som grund för utvärdering av instrumentets 
verkan i praktiken.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Det är lämpligt att kommissionen 
lägger fram en årsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning. Denna rapport bör 
innehålla information om de framsteg som 
medlemsstaterna gör enligt de godkända 
planerna för återhämtning och resiliens. 
Den bör också innehålla information om 
volymen på de intäkter som avsatts för 
faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost, och hur de 
belopp som erhålls genom EU:s instrument 
för återhämtning bidragit till att uppnå 
målen för faciliteten.

(37) Det är lämpligt att kommissionen 
lägger fram en halvårsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning. Denna rapport bör 
innehålla information om de framsteg som 
medlemsstaterna gör enligt de godkända 
planerna för återhämtning och resiliens. 
Den bör också innehålla information om 
volymen på de intäkter som avsatts för 
faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost, och hur de 
belopp som erhålls genom EU:s instrument 
för återhämtning bidragit till att uppnå 
målen för faciliteten. Den bör också 
innehålla information om vilka framsteg 
som gjorts i riktning mot de enskilda 
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delmål, mål och motsvarande indikatorer 
som beskrivs i varje medlemsstats plan för 
återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/201113. Efter 
antagandet av en genomförandeakt bör 
det vara möjligt för den berörda 
medlemsstaten och kommissionen att 
komma överens om vissa operativa 
arrangemang av teknisk natur, med 
detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på 
tidsfrister, indikatorer för delmål och mål 
samt tillgång till underliggande data. För 
att de operativa arrangemangen med 
avseende på de rådande 
omständigheterna under genomförandet 
av planen för återhämtning och resiliens 
ska kunna fortsätta att vara relevanta bör 
det vara möjligt att ändra delar i dessa 
tekniska arrangemang genom ömsesidig 
överenskommelse. Övergripande 
finansiella regler som antas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
delegerad akt. 
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av artikel 322 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt är tillämpliga på 
denna förordning. Dessa regler fastställs i 
budgetförordningen och bestämmer 
särskilt förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. De regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget gäller även skydd av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna, eftersom respekt för 
rättsstaten är en förutsättning för sund 
ekonomisk förvaltning och effektivt 
EU-stöd.
__________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom denna förordning inrättas en 
tillfällig facilitet för återhämtning och 
resiliens (nedan kallad faciliteten).

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, utbildning och 
kompetens, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
sysselsättning och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet.

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, omställningen till en 
digital och koldioxidneutral cirkulär 
ekonomi senast 2050, hållbar turism, 
hållbar mobilitet, transportinfrastruktur 
och utvecklingen av alternativa hållbara 
bränslen för alla transportslag och 
hållbar gränsöverskridande infrastruktur 
särskilt med anknytning till 
TEN-T-stomnätet, intelligenta 
transportstyrningssystem, självkörande 
bilar, e-mobilitet, omställningen till grön 
vätgas, hälsa, konkurrenskraft, resiliens, 
produktivitet, utbildning och kompetens, 
forskning och innovation, smart och 
hållbar tillväxt för alla, sysselsättning och 
investeringar, skydd av miljön och 
minskning av växthusgasutsläppen samt 
de finansiella systemens stabilitet och en 
välfungerande inre marknad.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att stödja återhämtning och 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
förbättra medlemsstaternas resiliens, 
kritiska infrastruktur och 
anpassningsförmåga, även i de yttersta 
randområdena, lindra krisens sociala, 
territoriella, regionala och ekonomiska 
konsekvenser inklusive att mildra den 
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efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

ekonomiska ojämlikheten och stödja 
omställningen till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi, och 
därigenom bidra till att återställa 
tillväxtpotentialen och den långsiktiga 
konkurrenskraften i unionens ekonomier, 
öka sysselsättningen och göra ytterligare 
ansträngningar för att främja 
kompetenshöjning och omskolning av 
arbetstagare efter covid-19-krisen och 
främja hållbar smart, hållbar och 
inkluderande tillväxt och konnektivitet, 
samtidigt som mervärdet av det 
ekonomiska stödet behålls inom unionen.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att uppnå detta allmänna mål 
ska det särskilda målet för faciliteten vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att uppnå de delmål och mål för 
reformer och investeringar som anges i 
deras planer för återhämtning och resiliens. 
Detta särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

2. För att uppnå detta allmänna mål 
ska det särskilda målet för faciliteten vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att uppnå de delmål och mål för 
reformer och investeringar som anges i 
deras planer för återhämtning och resiliens. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att deras 
planer för återhämtning och resiliens 
överensstämmer helt med målen för den 
europeiska gröna given och bidrar till att 
omvandla ekonomin och främja social 
rättvisa. Detta särskilda mål ska 
eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Högst 10 % av det belopp som 
avses i artikel 5.1 a och 5.1 b ska tilldelas 
finansiering av de projekt med europeiskt 
mervärde som avses i artikel 5a.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Projekt med europeiskt mervärde

Det belopp som anges i artikel 5.1 ba ska 
användas för finansiering av projekt med 
europeiskt mervärde som har en 
EU-omfattande täckning, med ett stort 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen och till den ekonomiska 
återhämtningen efter covid-19-krisen. 
Projekt med europeiskt mervärde ska 
gemensamt införas av berörda 
medlemsstater på grundval av ett 
föreslaget projekt och av kommissionen 
via dess bedömningsförfarande för att 
säkra det anslagna beloppet. 
Kommissionen ska föreslå en icke 
uttömmande förteckning över projekt med 
europeiskt mervärde och ange de 
deltagande medlemsstaterna, beloppen, 
delmålen och målen. 

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i ett enhetligt paket.

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens, i nära samarbete med alla 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter, och alla berörda parter. 
Dessa planer ska fastställa den berörda 
medlemsstatens agenda för reformer och 
investeringar till och med den 
31 december 2024. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i ett enhetligt paket.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. 
Planerna för återhämtning och resiliens ska 
också vara förenliga med den information 
som medlemsstaterna lämnar i de 
nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för de politikområden 
som anges i artikel 3 och målet om 
klimatneutralitet senast 2050, och med 
full respekt för principen om att inte 
orsaka betydande skada. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska också vara 
förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
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partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

22 […] 22 […]

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Konsumtionsutgifter och 
regelbundna löpande budgetutgifter ska 
inte berättiga till finansiering, såvida inte 
medlemsstaten kan visa att de kommer att 
skapa långsiktiga effekter i enlighet med 
artikel 4, att hållbarheten i finansieringen 
av dem kommer att säkerställas efter det 
att faciliteten har löpt ut och att den 
negativa effekten på saldot i de offentliga 
finanserna endast är tillfällig, i full 
överensstämmelse med kommissionens 
riktlinjer till medlemsstaternas nationella 
planer för återhämtning och resiliens. 

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, den långsiktiga 
konkurrenskraften, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, främjar utvecklingen 
av gränsöverskridande 
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territoriell sammanhållning och 
konvergens.

transportinfrastruktur, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser med 
särskild tonvikt på de mikroföretag och 
små och medelstora företag som har 
drabbats värst av krisen, och bidrar till 
ökad ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna och 
digitala omställningen eller till de 
utmaningar som följer av den.

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till omställningen 
till en digital och koldioxidneutral 
cirkulär ekonomi eller till de utmaningar 
som följer av den, i synnerhet rörande de 
nödvändiga investeringarna i en 
infrastruktur för hållbara transporter och 
vidareutvecklingen av alternativa hållbara 
bränslen för alla transporttyper.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen bidrar till det övergripande målet 
med ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och hur den stämmer överens med 
både den nationella energi- och 
klimatplanen och de territoriella planerna 
för en rättvis omställning.
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) En förklaring av hur planen 
kommer att bidra till målet att uppnå 
jämställdhet och minska den ekonomiska 
ojämlikheten.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Planerade delmål, mål och en 
preliminär tidsplan för genomförandet av 
reformerna under en period på högst fyra 
år, och av investeringarna under en period 
på högst sju år.

(d) Planerade delmål, mål och en 
preliminär tidsplan för genomförandet av 
reformerna under en period på högst fyra 
år, och av investeringarna under en period 
på högst sju år, med undantag för 
komplexa infrastrukturinvesteringar vars 
utförandeperiod kräver en längre tidsram.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) En försäkran att ekonomisk hjälp 
endast tillhandahålls till företag som 
respekterar de tillämpliga kollektivavtalen 
och som inte är registrerade i 
skatteparadis som står med på rådets 
EU-förteckning över icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner på skatteområdet.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planerna 
för återhämtning och resiliens och deras 
bidrag till omställningen till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi, och 
ska i detta syfte beakta följande kriterier:

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till omställningen till en 
digital och koldioxidneutral cirkulär 
ekonomi eller tar itu med de utmaningar 
som följer av den och tillhandahåller 
medel för en hållbar och resilient 
infrastruktur.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen bidrar till det 
övergripande målet med ett klimatneutralt 
Europa senast 2050 och hur den stämmer 
överens med medlemsstatens nationella 
energi- och klimatplan och territoriella 
planer för en rättvis omställning.
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om planen bidrar till målet med 
att åstadkomma jämställdhet och minska 
den ekonomiska ojämlikheten.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom 
fyra månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut inom 
två månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Beslutet ska grundas på 
utvärderingen av planen för återhämtning 
och resiliens och på kommunikationen 
med den berörda medlemsstaten inklusive 
eventuella rättelser. Om kommissionen 
gör en positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det ekonomiska bidrag som ska 
betalas ut i delbetalningar när 
medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt 

(a) Det ekonomiska bidrag som ska 
betalas ut i delbetalningar när 
medlemsstaten antingen till fullo, 
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har uppnått de relevanta delmål och mål 
som fastställts för genomförandet av 
planen för återhämtning och resiliens.

mestadels eller delvis har uppnått de 
relevanta delmål och mål som fastställts för 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
fyra månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget.

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
två månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget. Den berörda 
medlemsstaten får lämna in en ny plan 
för återhämtning och resiliens och får 
även använda instrumentet för tekniskt 
stöd.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 27.2.

utgår

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
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medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom fyra månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom två månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
fyra månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
två månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens delegerade akt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
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två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Rättsstatsprincipen

1. Finansiering inom ramen för 
faciliteten för resiliens är endast möjlig 
om medlemsstaterna inte uppvisar 
allmänna brister när det gäller 
rättsstatsprincipen. Kommissionen ska 
beakta om det förekommer överträdelser 
av artikel 19a.2 eller artikel 19a.3 när den 
bedömer huruvida medlemsstaterna är 
berättigade till finansiering inom ramen 
för faciliteten för resiliens.
2. Om de påverkar eller riskerar att 
påverka principerna för en sund 
ekonomisk förvaltning eller skyddet av 
unionens ekonomiska intressen, ska 
särskilt följande betraktas som generella 
brister när det gäller rättsstatsprincipen:
(a) att äventyra rättsväsendets 
oberoende, även att på något sätt 
begränsa möjligheten att utöva rättsliga 
funktioner självständigt genom att externt 
påverka garantierna för oberoende, 
genom att inskränka domar på order 
utifrån, genom att godtyckligt se över 
regler om anställning eller 
anställningsvillkor för personal inom 
rättsväsendet, genom att utöva inflytande 
över anställda inom rättsväsendet på ett 
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sätt som äventyrar deras opartiskhet eller 
genom att inkräkta på juridiska ombuds 
oberoende,
(b) att inte förhindra, rätta till eller 
tillgripa påföljder mot godtyckliga eller 
olagliga beslut från myndigheter, 
inklusive brottsbekämpande myndigheter, 
att undanhålla dessa myndigheter 
finansiella och mänskliga resurser så att 
de inte kan fungera korrekt eller att 
underlåta att säkerställa avsaknaden av 
intressekonflikter,
(c) att begränsa tillgången till 
rättsmedel och deras effektivitet, 
inbegripet genom restriktiva 
förfaranderegler, bristfälligt 
genomförande av domar, eller att 
begränsa effektiva utredningar, åtal eller 
påföljder för överträdelser av 
lagstiftningen,
(d) att äventyra en medlemsstats 
administrativa kapacitet att iaktta 
unionsmedborgarskapets skyldigheter, 
inbegripet förmågan att effektivt 
genomföra de bestämmelser och normer 
och den politik som utgör kärnan i 
unionsrätten,
(e) att genomföra åtgärder som 
försvagar skyddet av den konfidentiella 
kommunikationen mellan advokat och 
klient.
3. Medlemsstater som är föremål för 
ett förfarande i enlighet med artikel 7 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska endast vara berättigade 
till 25 % av det ekonomiska bidrag som 
fastställs i enlighet med artikel 19.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6 och uppnåendet av 
individuella föreslagna delmål, mål och 
de därmed förknippade indikatorerna. I 
detta syfte ska medlemsstaternas 
kvartalsrapporter vederbörligen återspeglas 
i de nationella reformprogrammen, vilka 
ska användas som ett verktyg för att 
rapportera om framsteg mot slutförandet av 
planen för återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 
medlemsstaten.

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens delegerade akt i 
enlighet med artikel 17 till 
Europaparlamentet och rådet senast en 
månad efter mottagandet. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 
medlemsstaten. I sådana fall bör 
kommissionen samarbeta med 
parlamentet och rådet om hur den 
borttagna informationen kan göras 
tillgänglig för medlagstiftaren på ett 
konfidentiellt sätt.
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Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Säkerställa komplementaritet, 
synergi, enhetlighet och samstämmighet 
mellan olika instrument på unionsnivå, 
nationell nivå och, i tillämpliga fall, 
regional nivå, särskilt i samband med 
åtgärder som finansieras genom 
unionsfonder, både under planering och 
genomförande.

(a) Säkerställa komplementaritet, 
synergi, enhetlighet och samstämmighet 
mellan olika instrument på unionsnivå, 
nationell nivå och, i tillämpliga fall, 
regional och lokal nivå, särskilt i samband 
med åtgärder som finansieras genom 
unionsfonder, både under planering och 
genomförande.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Säkerställa ett nära samarbete 
mellan de ansvariga för genomförandet på 
unionsnivå, nationell nivå och, i tillämpliga 
fall, på regional nivå för att uppnå målen 
för de instrument som inrättas genom 
denna förordning.

(c) Säkerställa ett nära samarbete 
mellan de ansvariga för genomförandet på 
unionsnivå, nationell nivå och, i tillämpliga 
fall, på regional och lokal nivå för att 
uppnå målen för de instrument som inrättas 
genom denna förordning.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Påskynda och främja ett snabbt 
slutförande av färdigutvecklade projekt 
med hög potential när det gäller att stödja 
tillväxt, skapa arbetstillfällen och uppnå 
koldioxidneutralitet, och med bestående 
positiv inverkan på ekonomin och 
samhällen.
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Publicera bedömningskriterier för 
att bedöma projekt utifrån deras 
europeiska mervärde och prioritera deras 
slutförande.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid bedömningen av medlemsstaternas 
program för resiliens och återhämtning 
ska kommissionen främja och prioritera 
projekt av gränsöverskridande natur som 
kopplar samman två eller fler 
medlemsstater.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årsrapport Halvårsrapport

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska lägga fram en 
årsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

1. Kommissionen ska lägga fram en 
offentlig halvårsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

2. Halvårsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Årsrapporten ska också innehålla 
följande information:

3. Halvårsrapporten ska också 
innehålla följande information:

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Volymen på de intäkter som avsatts 
för faciliteten inom EU:s instrument för 

(a) Volymen på de intäkter som avsatts 
för faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
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återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost.

uppdelade per budgetpost och 
medlemsstat.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvärderingen ska särskilt innehålla 
en bedömning av i vilken utsträckning 
målen har uppnåtts, effektiviteten i 
resursanvändningen och det europeiska 
mervärdet. Den ska också beakta den 
fortsatta relevansen vad gäller alla mål och 
åtgärder.

2. Utvärderingen ska särskilt innehålla 
en bedömning av i vilken utsträckning 
målen har uppnåtts, effektiviteten i 
resursanvändningen och det europeiska 
mervärdet, lämpligheten av 
bestämmelserna om villkorlighet samt en 
bedömning av de moraliska riskerna. Den 
ska också beakta den fortsatta relevansen 
vad gäller alla mål och åtgärder.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, 
i synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medier och allmänhet.

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, 
i synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att både offline 
och online visa upp unionens emblem 
tillsammans med en hänvisning till 
”faciliteten för återhämtning och 
resiliens” som stöder åtgärderna, och 
genom att tillhandahålla enhetlig, 
verkningsfull och proportionell riktad 
information till olika målgrupper, däribland 
medier och allmänhet.
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Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vidta 
informations- och kommunikationsåtgärder 
avseende de instrument som inrättas 
genom denna förordning, dess åtgärder och 
resultat. Ekonomiska medel som anslagits 
för de instrument som inrättas genom 
denna förordning ska också bidra till den 
övergripande kommunikationen av 
unionens politiska prioriteringar, i den mån 
de har anknytning till de mål som avses i 
artikel 4.

2. Kommissionen ska på ett 
användarvänligt sätt vidta informations- 
och kommunikationsåtgärder för att öka 
medvetenheten bland medborgare, 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, och offentliga förvaltningar om 
de ekonomiska resurser som 
tillhandahålls genom de instrument som 
inrättas genom denna förordning, samt 
dess åtgärder och resultat. Ekonomiska 
medel som anslagits för de instrument som 
inrättas genom denna förordning ska också 
bidra till den övergripande 
kommunikationen av unionens politiska 
prioriteringar, i den mån de har anknytning 
till de mål som avses i artikel 4.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid främjandet av åtgärderna och 
deras resultat ska mottagarna av 
EU-medlen inbegripa de ledamöter av 
Europaparlamentet som kommer från 
samma region som mottagarna.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 

utgår
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kommitté i den mening som avses 
i förordning (EU) nr 182/2011.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) 
nr 182/2011 tillämpas.

utgår

Ändringsförslag 75
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 16.3 ska 
kommissionen bedöma betydelsen av och 
enhetligheten i planerna för återhämtning 
och resiliens och deras bidrag till den 
gröna och digitala omställningen, och ska 
i detta syfte beakta följande kriterier:

I enlighet med artikel 16.3 ska 
kommissionen bedöma betydelsen av och 
enhetligheten i planerna för återhämtning 
och resiliens och deras bidrag till 
omställningen till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi, och 
ska i detta syfte beakta följande kriterier:

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till omställningen till en 
digital och koldioxidneutral cirkulär 
ekonomi, och tar itu med de utmaningar 
som följer av den.
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Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om planen bidrar till målet med 
att åstadkomma jämställdhet mellan 
könen och minska den ekonomiska 
ojämlikheten.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser, stärka turismen och bidra 
till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som stärker 
infrastrukturen och förbättrar 
konnektiviteten och transporterna.
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Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – punkt 2.1 – stycke 1 – stycke 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– återhämtningsplanen utgör en 
heltäckande och adekvat reaktion på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.

– återhämtningsplanen utgör en 
heltäckande och adekvat reaktion på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska, 
miljömässiga och sociala situation.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – punkt 2.1 – stycke 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
utgör ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
utgör ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska, miljömässiga 
och sociala situation.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – punkt 2.1 – stycke 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar delvis till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 

B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar delvis till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
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utgör ett delvis tillräckligt svar på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.

utgör ett delvis tillräckligt svar på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska, 
miljömässiga och sociala situation.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – punkt 2.1 – stycke 1 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar inte till att ta itu med de utmaningar 
som anges i de landsspecifika 
rekommendationerna, eller i andra 
relevanta dokument som kommissionen 
officiellt antagit inom den europeiska 
planeringsterminen, och planen utgör inte 
ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar inte till att ta itu med de utmaningar 
som anges i de landsspecifika 
rekommendationerna, eller i andra 
relevanta dokument som kommissionen 
officiellt antagit inom den europeiska 
planeringsterminen, och planen utgör inte 
ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska, miljömässiga 
och sociala situation.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – punkt 2.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den

2.2 Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till omställningen till en 
digital och koldioxidneutral cirkulär 
ekonomi och till utvecklingen av hållbar 
och resilient infrastruktur eller tar itu med 
de utmaningar som följer av dem

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – punkt 2.4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens 
och till dess infrastruktur
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4.11.2020

YTTRANDE FRÅN BUDGETKONTROLLUTSKOTTET

till budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för 
återhämtning och resiliens
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Föredragande av yttrande: Monika Hohlmeier

KORTFATTAD MOTIVERING

Faciliteten för återhämtning och resiliens är ett unikt instrument för att hantera en chock utan 
motstycke för EU till följd av covid-19-pandemin. För EU-medborgarna utgör den ett konkret 
bevis på att EU visar solidaritet med dem som drabbas hårdast av pandemin och att EU 
arbetar för en bättre och starkare framtid. Det nuvarande förslaget är dock otillräckligt när det 
gäller skyddet av EU:s ekonomiska intressen, vilket kan leda till att EU-medborgarnas 
förtroende urholkas. Budgetkontrollutskottets förslag syftar till att åtgärda dessa brister 
genom att hänvisa till rättsstatens betydelse, ta itu med frågan om oriktigheter och bedrägerier 
och lägga större tonvikt vid en sund ekonomisk förvaltning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor 
att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
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att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Tillväxtfrämjande reformer och 
hållbara investeringar för att ta itu med de 
strukturella svagheterna i ekonomierna och 
stärka deras resiliens kommer därför att 
vara avgörande för att stabilisera 
ekonomierna mot en hållbar återhämtning 
och undvika att ytterligare öka skillnaderna 
i unionen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
avgörande betydelse för att kunna uppnå en 
hållbar återhämtning och stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 

(5) Genomförandet av 
tillväxtfrämjande reformer som bidrar till 
en hög grad av resiliens i de nationella 
ekonomierna, stärker anpassningsförmågan 
och frigör tillväxtpotentialen är en av 
unionens politiska prioriteringar. De är 
därför av avgörande betydelse för att kunna 
uppnå en hållbar återhämtning och stödja 
den ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 



RR\1217780SV.docx 263/408 PE655.950v03-00

SV

mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning.

mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
hållbara investeringar ofta sjunker 
drastiskt under kriser. Det är dock viktigt 
att stödja investeringar i denna särskilda 
situation för att påskynda återhämtningen 
och stärka den långsiktiga 
tillväxtpotentialen. Investeringar i grön och 
digital teknik, kapacitet och processer som 
syftar till att underlätta omställningen till 
ren energi, öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Både resiliens och återhämtning 
bör uppnås genom finansiering av sex 
centrala politikområden, nämligen grön 
omställning, digital omvandling, 
ekonomisk sammanhållning och 
konvergens, produktivitet och 
konkurrenskraft, social sammanhållning 
och konvergens, institutionell resiliens 
och åtgärder för att säkerställa att nästa 
generation européer inte blir en 
”nedstängningsgeneration”. 
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Reformer och investeringar som 
fokuserar på att öka den ekonomiska 
sammanhållningen, konvergensen och 
produktiviteten, på små och medelstora 
företag, på att stärka den inre marknaden, 
konkurrenskraften och den sociala 
sammanhållningen och på att bekämpa 
fattigdomen, är av yttersta vikt för att våra 
ekonomier ska kunna återhämta sig utan 
att någon hamnar på efterkälken.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För närvarande finns det inget 
instrument som ger direkt ekonomiskt stöd 
kopplat till uppnåendet av resultat och till 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringar i medlemsstaterna som svar 
på de utmaningar som identifieras inom 
den europeiska planeringsterminen, och för 
att få varaktiga effekter på produktiviteten 
och resiliensen i medlemsstaternas 
ekonomier.

(7) För närvarande finns det inget 
instrument som ger direkt ekonomiskt stöd 
kopplat till uppnåendet av resultat och till 
genomförandet av tillväxtfrämjande 
reformer och hållbara offentliga 
investeringar i medlemsstaterna som svar 
på de utmaningar som identifieras inom 
den europeiska planeringsterminen, och för 
att få varaktiga effekter på produktiviteten 
och resiliensen i medlemsstaternas 
ekonomier.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 
tillväxtfrämjande strukturreformer och 
relaterade hållbara offentliga investeringar 
i medlemsstaterna. Faciliteten bör vara 
omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program. Faciliteten bör 
vara temporär och begränsas till att 
hantera de negativa effekterna av 
pandemin.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I enlighet med förordning [EURI], 
och inom ramen för de medel som tilldelas 
enligt den, bör åtgärder för återhämtning 
och resiliens inom faciliteten genomföras 
för att hantera de aldrig tidigare skådade 
effekterna av covid-19-krisen. Sådana 
ytterligare medel bör användas på ett sätt 
som säkerställer att de tidsfrister som 
fastställs i förordning [EURI] följs.

(10) I enlighet med förordning [EURI], 
och inom ramen för de medel som tilldelas 
enligt den, bör åtgärder för återhämtning 
och resiliens inom faciliteten genomföras 
för att hantera de aldrig tidigare skådade 
effekterna av covid-19-krisen. Sådana 
ytterligare medel bör användas på ett sätt 
som säkerställer att de tidsfrister som 
fastställs i förordning [EURI] följs. När 
tidsfristerna har löpt ut bör alla icke-
fördelade och tillbakadragna medel 
omfördelas till andra fonder till förmån 
för kommissionens klimatmål eller EU:s 
sociala mål.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Faciliteten bör samverka med och 
komplettera InvestEU och göra det 
möjligt för medlemsstaterna att i sina 
planer för återhämtning och resiliens 
avsätta ett belopp som genom InvestEU 
ska gå till att stödja solvensen hos företag 
som är etablerade i medlemsstaterna samt 
till verksamhet för att förbereda, 
övervaka, kontrollera, granska och 
utvärdera stödet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen.

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen. Faciliteten bör endast 
finansiera projekt som respekterar 
principen om att inte orsaka betydande 
skada.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och minska 
infrastrukturklyftan. I detta syfte bör den 
bidra till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen samt bidra till 
processen för uppåtgående ekonomisk 
och social konvergens och på så sätt 
återställa tillväxtpotentialen i unionens 
ekonomier i krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt. 
Åtgärder som får stöd bör ha ett tydligt 
europeiskt mervärde.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Facilitetens medel bör, som en del 
av återhämtningsinstrumentet (Next 
Generation EU), åtföljas av en tydlig och 
trovärdig återbetalningsplan. 
Återbetalningen bör ske genom ytterligare 
egna medel som bör införas under nästa 
fleråriga budgetram.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) För att maximera målet om 
facilitetens additionalitet och därmed öka 
dess europeiska mervärde bör åtgärder 
från och med den 1 februari 2020 med 
koppling till att lindra covid-19-krisens 
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ekonomiska och sociala konsekvenser 
vara stödberättigade.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Facilitetens särskilda mål bör vara 
att ge ekonomiskt stöd i syfte att uppnå 
delmål och mål för reformer och 
investeringar enligt planerna för 
återhämtning och resiliens. Detta särskilda 
mål bör eftersträvas i nära samarbete med 
de berörda medlemsstaterna.

(15) Facilitetens särskilda mål bör vara 
att ge ekonomiskt stöd genom 
delbetalningar, i syfte att uppnå tydliga 
delmål och mål för tillväxtfrämjande 
reformer och hållbara investeringar enligt 
planerna för återhämtning och resiliens. 
Detta särskilda mål bör eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Den verksamhet som får stöd 
genom faciliteten ska respektera unionens 
värden i enlighet med artikel 2 i EU-
fördraget. Kommissionen ska införa 
efterhandskontroller för att verifiera att 
ingen verksamhet som finansieras av 
faciliteten har ett syfte som inte 
överensstämmer med dessa värden och 
ska vid behov göra finansiella 
korrigeringar för att exkludera utgifter 
som inte överensstämmer med artikel 2 i 
EU-fördraget från unionsfinansiering.

Motivering

Detta ändringsförslag kompletterar men skiljer sig från de ändringsförslag som kopplar 
faciliteten för återhämtning och resiliens till rättsstatsmekanismen. Att alla projekt som 
finansieras genom faciliteten efterlever EU:s värden är absolut nödvändigt, också i 
medlemsstater där rättsstatsmekanismen generellt inte är bristfällig. Därför bör 



RR\1217780SV.docx 269/408 PE655.950v03-00

SV

efterhandskontroller införas på en mer detaljerad nivå än vad som föreskrivs genom 
rättsstatsmekanismen. 

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Faciliteten bör inte stödja projekt 
som ingår i tredjeländers strategiska 
investeringsplaner eller regelbundna 
nationella budgetutgifter.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av tillväxtfrämjande 
reformer och hållbara offentliga 
investeringsprojekt genom en enhetlig plan 
för återhämtning och motståndskraft. 
Planen för återhämtning och resiliens bör 
anpassas till de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställts inom den europeiska 
planeringsterminen, med de nationella 
reformprogrammen, de nationella energi- 
och klimatplanerna, planerna för en rättvis 
omställning och de partnerskapsavtal och 
operativa program som antagits inom 
unionsfonderna. För att främja åtgärder 
som omfattas av prioriteringarna inom den 
europeiska gröna given och den digitala 
agendan bör planen också innehålla 
åtgärder som är relevanta för den gröna och 
digitala omställningen. Åtgärderna bör 
göra det möjligt att snabbt uppnå de mål 
och bidrag som anges i nationella energi- 
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uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

och klimatplaner och uppdateringar av 
dessa. All verksamhet som får stöd bör 
bedrivas med full respekt för unionens 
klimat- och miljöprioriteringar.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Regionala och lokala myndigheter, 
som befinner sig närmast sina 
medborgare och har direkta erfarenheter 
av behoven och problemen i de lokala 
samhällena och ekonomierna, spelar en 
avgörande roll i den ekonomiska och 
sociala återhämtningen. Med beaktande 
av detta bör de aktivt involveras i 
planeringen och genomförandet av 
faciliteten, inbegripet i utarbetandet av 
planerna för återhämtning och resiliens 
samt förvaltningen av projekt inom ramen 
för faciliteten. För att fullt ut utnyttja 
regionala och lokala myndigheters 
potential att uppnå återhämtning och 
resiliens bör en betydande del av medlen i 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
avsättas för dem, så att de får direkt 
tillgång till dessa medel. 

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) I de medlemsstater där unionen 
fastställer att det förekommer generella 
brister när det gäller rättsstatens principer 
och därför beslutar att hålla inne 
överföringen av unionsmedel till 
regeringen i den medlemsstaten bör 
fonden för återhämtning och resiliens, 
genom direkt förvaltning av 
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kommissionen, göras tillgänglig för 
regionala och lokala myndigheter, företag 
och civilsamhällesorganisationer, för 
projekt som fastställs och genomförs av 
dessa.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de 
tillväxtfrämjande reformer och hållbara 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat samt minskningen av BNP 
under 2019–2020.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
tillväxtfrämjande reformer och hållbara 
investeringar bör de medlemsstater som 
vill få stöd lämna in en väl underbyggd och 
motiverad plan för återhämtning och 
resiliens till kommissionen. Planen för 
återhämtning och resiliens bör fastställa 
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åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
gröna och digitala omställningen. Den bör 
också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

detaljerade åtgärder för dess 
genomförande, inbegripet mål och delmål, 
och den förväntade effekten av planen för 
återhämtning och resiliens på 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den ekonomiska och sociala resiliensen. 
Den bör också innehålla åtgärder som är 
relevanta för den gröna och digitala 
omställningen. Den bör också innehålla en 
förklaring av förenligheten mellan den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens och de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställs i de senaste landsspecifika 
rekommendationerna till den berörda 
medlemsstaten eller i andra relevanta 
dokument som officiellt antagits av 
kommissionen eller i den analytiska 
information om den berörda 
medlemsstaten som tagits fram av 
kommissionens avdelningar inom den 
europeiska planeringsterminen. För 
länderna i euroområdet bör särskild vikt 
fästas vid de relevanta 
rekommendationerna för euroområdet, 
vilka har godkänts av rådet. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att de berörda 
unionsmyndigheterna ska få insyn i hur 
medlemsstaten planerar att genomföra 
planen för återhämtning och resiliens och 
för att främja transparens och 
ansvarsskyldighet bör det i planen anges 
vilka nationella myndigheter som kommer 
att involveras i genomförandet av 
projektet och hur stor budget som 
kommer att tilldelas varje myndighet. Det 
är också nödvändigt att i planen för 
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återhämtning och resiliens ange om och 
hur det ekonomiska stödet från faciliteten 
kommer att kombineras med andra 
relevanta nationella medel och/eller 
unionsmedel.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att bedöma 
överensstämmelsen och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta senaste landsspecifika 
rekommendationen, inbegripet skälen, som 
riktas till den berörda medlemsstaten eller i 
andra relevanta dokument inom den 
europeiska planeringsterminen såsom de 
nationella reformprogrammen eller i den 
analytiska information om den berörda 
medlemsstaten som tagits fram av 
kommissionens avdelningar inom den 
europeiska planeringsterminen. För 
länderna i euroområdet bör särskild vikt 
fästas vid de relevanta 
rekommendationerna för euroområdet, 
som har godkänts av rådet. om planen 
innehåller åtgärder som effektivt bidrar till 
den gröna och digitala omställningen och 
tar itu med de utmaningar som följer av 
den, om planen förväntas ha en varaktig 
inverkan på den berörda medlemsstaten, 
om planen förväntas bidra effektivt till att 
stärka medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
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ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om planen 
säkerställer enhetlighet, samstämmighet, 
komplementaritet och synergi mellan 
olika källor till pågående 
unionsfinansiering, om den föreslagna 
planen för återhämtning och resiliens 
innehåller åtgärder för genomförandet av 
tillväxtfrämjande reformer och hållbara 
offentliga investeringsprojekt som utgör 
enhetliga insatser, och om det arrangemang 
som föreslagits av den berörda 
medlemsstaten förväntas säkerställa ett 
effektivt genomförande av planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet de 
föreslagna tydliga delmålen och målen 
samt de relaterade indikatorerna. Stöd 
inom ramen för faciliteten bör ges i 
delbetalningar som är kopplade till tydligt 
definierade delmål. När delmålen har 
uppnåtts bör nästa delutbetalning göras.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar bör man stärka kopplingen 
mellan utbetalningar från faciliteten och 
de utmaningar som har identifierats i de 
landsspecifika rekommendationerna samt 
övervakningen av framstegen med att 
genomföra tillväxtfrämjande reformer 
och hållbara investeringar.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 4,7 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare tillväxtfrämjande reformer och 
hållbara investeringar som ingår i planen 
för återhämtning och resiliens, särskilt de 
som är relevanta för den gröna och digitala 
omställningen, och därmed av en högre 
kostnad för planen än det högsta 
ekonomiska bidrag som tilldelas via det 
icke återbetalningspliktiga bidraget. Det 
bör vara möjligt att lämna in en ansökan 
om ett lån samtidigt som planen lämnas in. 
Om en ansökan om lån görs vid en annan 
tidpunkt bör den åtföljas av en reviderad 
plan med ytterligare tydliga delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 4,7 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att uppnå effektivitet och 
förenkling i den ekonomiska förvaltningen 
av instrumentet bör unionens ekonomiska 
stöd till planer för återhämtning och 
resiliens utformas som en finansiering 
baserad på uppnådda resultat mätta i 
förhållande till delmål och mål som anges i 
de godkända planerna för återhämtning och 
resiliens. Det ytterligare lånestödet bör 
därför kopplas till ytterligare delmål och 
mål jämfört med dem som är relevanta för 
det ekonomiska stödet (dvs. det icke 
återbetalningspliktiga stödet).

(31) För att uppnå effektivitet och 
förenkling i den ekonomiska förvaltningen 
av instrumentet bör unionens ekonomiska 
stöd till planer för återhämtning och 
resiliens utformas som en finansiering 
baserad på uppnådda resultat mätta i 
förhållande till tydliga delmål och mål som 
anges i de godkända planerna för 
återhämtning och resiliens. Det ytterligare 
lånestödet bör därför kopplas till ytterligare 
delmål och mål jämfört med dem som är 
relevanta för det ekonomiska stödet (dvs. 
det icke återbetalningspliktiga stödet).

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Medlemsstaterna bör rapportera 
om sund ekonomisk förvaltning i sina 
årliga genomföranderapporter. Det bör 
formuleras särskilda krav för detta.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 31b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31b) Det bör formuleras särskilda krav 
angående rapportering om sund 
ekonomisk förvaltning så att 
medlemsstaterna rapporterar om detta i 
den årliga genomföranderapporten.

Motivering

Skäl 32 handlar om sund ekonomisk förvaltning inom ramen för faciliteten, men inga krav 
ställs på medlemsstaterna, dvs. stödmottagarna. Därför bör det införas en 
rapporteringsskyldighet i samband med genomförandet av faciliteten avseende sund 
ekonomisk förvaltning.
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 
delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens. Det bör vara 
möjligt att hålla inne och annullera det 
ekonomiska bidraget om medlemsstaten 
inte genomför planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt. 
Lämpliga kontradiktoriska förfaranden bör 
inrättas för att säkerställa att 
kommissionens beslut avseende 
innehållande, annullering och återkrav av 
betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter.

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. Den nationella 
myndigheten bör underställa alla 
facilitetens sökande en obligatorisk due 
diligence-granskning för att minska 
risken för eventuellt missbruk av medel 
och eventuella intressekonflikter. För att 
säkerställa förutsebarhet bör 
medlemsstaterna lämna in ansökningar om 
utbetalningar två gånger per år. 
Utbetalningarna bör göras i delbetalningar 
och baseras på en positiv bedömning från 
kommissionens sida av medlemsstatens 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens. Det bör vara möjligt att hålla 
inne och annullera det ekonomiska bidraget 
om medlemsstaten inte genomför planen 
för återhämtning och resiliens på ett 
tillfredsställande sätt. Lämpliga 
kontradiktoriska förfaranden bör inrättas 
för att säkerställa att kommissionens beslut 
avseende innehållande, annullering och 
återkrav av betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera kvartalsvis inom den europeiska 

(33) För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera kvartalsvis inom den europeiska 
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planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens. Dessa av 
medlemsstaterna utarbetade rapporterna 
bör vederbörligen återspeglas i de 
nationella reformprogrammen, vilka bör 
användas som ett verktyg för att rapportera 
om framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens genom det 
digitala rapporteringssystem som 
kommissionen bör ta fram. Uppgifterna 
från rapporteringssystemet bör göra det 
möjligt att på ett effektivt sätt utarbeta 
rapporter om uppnåendet av mål och 
delmål. Dessa av medlemsstaterna 
utarbetade rapporterna bör vederbörligen 
återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka bör användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) För att bedöma efterlevnaden av 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
bör kommissionen utveckla eller anpassa 
befintliga it-system så att ett digitalt 
resultatrapporteringssystem kan skapas. 
De unionsmyndigheter och nationella 
myndigheter som deltar i genomförandet 
av faciliteten bör använda detta digitala 
system för att övervaka resultaten och för 
att med hjälp av digitala analyser 
förebygga och upptäcka oriktigheter och 
bedrägerier. I detta syfte bör det digitala 
rapporteringssystemet innehålla 
information om de verkliga 
huvudmännen för ekonomiska aktörer 
som får stöd inom ramen för faciliteten. 
Kommissionen bör säkerställa att det nya 
systemet inte lägger ytterligare 
administrativ börda på 
rapporteringsmyndigheten och bör heller 
inte kräva uppgifter som redan finns 
tillgängliga från myndigheten.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33b) Europeiska revisionsrätten har vid 
ett flertal tillfällen betonat att komplexa 
regler tenderar att leda till felaktigheter 
och bedrägerier. Det är därför viktigt att 
ha i åtanke att det kan vara svårt för 
medlemsstaterna att samtidigt utarbeta 
planer för återhämtning och resiliens, 
operativa program och nationella 
reformprogram. Kommissionen bör 
därför i möjligaste mån införa enkla 
förfaranden för planerna för 
återhämtning och resiliens och för 
ansökningar om utbetalningar.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 33c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33c) För att bedöma efterlevnaden av 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
bör kommissionen utveckla eller anpassa 
befintliga it-system så att ett digitalt 
resultatrapporteringssystem kan skapas. 
Det digitala systemet bör användas av de 
unionsmyndigheter och nationella 
myndigheter som deltar i genomförandet 
av faciliteten för att övervaka resultaten 
och för att med hjälp av digitala analyser 
förebygga och upptäcka oriktigheter och 
bedrägerier. I detta syfte bör det digitala 
rapporteringssystemet innehålla 
information om de verkliga 
huvudmännen för ekonomiska aktörer 
som får stöd inom ramen för faciliteten.
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Motivering

Det rapporteringssystem som kommissionen föreslår i artikel 23.2 ska användas för att 
centralisera alla övervakningsdata, inklusive uppgifter som kan användas för att upptäcka 
och förebygga oriktigheter och bedrägerier.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För öppenhetens skull bör de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov informera om 
dem.

(34) För öppenhetens skull bör de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen liksom medlemsstaternas 
rapporter överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet samtidigt och 
utan onödigt dröjsmål, och kommissionen 
bör vid behov informera om dem. 
Kommissionen bör se till att utgifterna 
inom ramen för faciliteten synliggörs 
genom att ange att de projekt som får stöd 
tydligt bör märkas som ”EU-initiativ för 
återhämtning”.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Medlemsstaterna bör se till att 
kommunikationsverksamhet, i synnerhet 
när det gäller skyldigheten att synliggöra 
det stöd som tillhandahålls inom ramen 
för faciliteten, genomförs ordentligt på 
rätt regional och lokal nivå, genom 
många kanaler och på ett icke-
diskriminerande sätt.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken.

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och onödiga administrativa 
bördor bör undvikas, särskilt för 
medlemsstaterna och slutmottagarna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
relevanta, tydliga och mätbara indikatorer 
som tjänar som grund för utvärdering av 
instrumentets verkan i praktiken. En 
särskild resultattavla bör inrättas för detta 
ändamål inom den europeiska 
planeringsterminen. Utgifterna inom 
ramen för faciliteten bör omfattas av ett 
förfarande för beviljande av ansvarsfrihet 
från Europaparlamentets sida. En 
särskild resultattavla bör inrättas för detta 
ändamål.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Det är lämpligt att kommissionen 
lägger fram en årsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning. Denna rapport bör 
innehålla information om de framsteg som 
medlemsstaterna gör enligt de godkända 
planerna för återhämtning och resiliens. 
Den bör också innehålla information om 
volymen på de intäkter som avsatts för 
faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost, och hur de 
belopp som erhålls genom EU:s instrument 

(37) Det är lämpligt att kommissionen 
lägger fram halvårsrapporter för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning, som en del av den årliga 
integrerade finansiella rapporteringen 
och redovisningsrapporteringen och som 
ska omfattas av Europaparlamentets 
förfarande för beviljande av ansvarsfrihet 
i enlighet med budgetförordningen och 
ingå som ett separat kapitel i betänkandet 
om ansvarsfrihet för kommissionen. För 
sund ekonomisk förvaltning och 
samordning med förfarandet för 
beviljande av ansvarsfrihet bör den andra 
halvårsrapporten läggas fram senast i 
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för återhämtning bidragit till att uppnå 
målen för faciliteten.

november år n+1. Denna rapport bör 
innehålla information om de framsteg som 
medlemsstaterna gör enligt de godkända 
planerna för återhämtning och resiliens. 
Den bör också innehålla information om 
volymen på de intäkter som avsatts för 
faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost, och hur de 
belopp som erhålls genom EU:s instrument 
för återhämtning bidragit till att uppnå 
målen för faciliteten, en fullständig 
förteckning över facilitetens slutmottagare 
helt i enlighet med 
dataskyddsförordningen samt syftet med 
varje verksamhet som helt eller delvis 
finansieras genom faciliteten.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) En oberoende utvärdering som 
granskar uppnåendet av målen för den 
facilitet som inrättas genom denna 
förordning, effektiviteten i användningen 
av dess medel och dess mervärde bör 
genomföras. Utvärderingen bör om 
lämpligt åtföljas av ett förslag om 
ändringar av denna förordning. En 
oberoende efterhandsutvärdering bör 
dessutom behandla instrumentens 
långsiktiga effekter.

(38) En oberoende utvärdering bör 
genomföras för att granska att faciliteten 
förvaltas korrekt administrativt och 
ekonomiskt, uppnåendet av dess mål som 
inrättas genom denna förordning, 
effektiviteten i användningen av dess 
medel och dess mervärde. Utvärderingen 
bör om lämpligt åtföljas av ett förslag om 
ändringar av denna förordning eller 
ändringar av nationella förfaranden. En 
oberoende efterhandsutvärdering bör 
dessutom behandla instrumentens 
långsiktiga effekter.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
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medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/201113. Efter 
antagandet av en genomförandeakt bör det 
vara möjligt för den berörda medlemsstaten 
och kommissionen att komma överens om 
vissa operativa arrangemang av teknisk 
natur, med detaljerade uppgifter om 
aspekter av genomförandet med avseende 
på tidsfrister, indikatorer för delmål och 
mål samt tillgång till underliggande data. 
För att de operativa arrangemangen med 
avseende på de rådande omständigheterna 
under genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens ska kunna 
fortsätta att vara relevanta bör det vara 
möjligt att ändra delar i dessa tekniska 
arrangemang genom ömsesidig 
överenskommelse. Övergripande 
finansiella regler som antas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av artikel 322 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt är tillämpliga på 
denna förordning. Dessa regler fastställs i 
budgetförordningen och bestämmer särskilt 
förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. De regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget gäller även skydd av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna, eftersom respekt för 
rättsstaten är en förutsättning för sund 

medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas genom delegerade akter. 
Befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) som rör antagandet av planerna 
för återhämtning och resiliens och 
utbetalningen av det ekonomiska stödet när 
tydliga relevanta delmål och mål har 
uppnåtts bör delegeras till kommissionen. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning. För 
att säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter. Efter antagandet av en 
delegerad akt bör det vara möjligt för den 
berörda medlemsstaten och kommissionen 
att komma överens om vissa operativa 
arrangemang av teknisk natur, med 
detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
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ekonomisk förvaltning och effektivt EU-
stöd.

upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten, demokratiska 
kontroller och motvikter, ett oberoende 
rättsväsende, mediepluralism och 
pressfrihet är grundläggande 
förutsättningar för sund ekonomisk 
förvaltning och effektivt EU-stöd samt för 
att bekämpa bedrägerier och korruption.

__________________ __________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med ändringsförslag 30 i BUDG- och ECON-
utskottens förslag till betänkande om faciliteten för återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Unionens ekonomiska intressen 
ska skyddas i enlighet med de allmänna 
principerna i unionsfördragen, särskilt 
värdena i artikel 2 i EU-fördraget. 
Respekt för rättsstatens principer är en 
förutsättning för att få stöd inom ramen 
för faciliteten och kommissionen bör ha 
befogenhet att initiera ett tillfälligt 
upphävande av åtagande- eller 
betalningsbemyndigandena till 
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medlemsstater inom ramen för faciliteten 
vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer om de påverkar eller 
riskerar att påverka principerna för en 
sund ekonomisk förvaltning eller skyddet 
av unionens ekonomiska intressen. 
Förfarandet för att initiera det tillfälliga 
upphävandet av finansieringen inom 
ramen för faciliteten bör endast blockeras 
om en kvalificerad majoritet i rådet eller 
en majoritet i parlamentet motsätter sig 
det [kommissionens förslag till förordning 
om skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna 
(COM/2018/0324)(2018/0136 (COD)]. Om 
generella brister när det gäller 
rättsstatsmekanismen enligt 
[kommissionens förslag till förordning om 
skydd av unionens budget vid generella 
brister när det gäller rättsstatens principer 
i medlemsstaterna (COM/2018/0324) 
(2018/0136 (COD)] kvarstår i en 
medlemsstat, ska den medlemsstaten inte 
få ekonomiskt stöd inom ramen för 
faciliteten.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/201314, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/9515, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/9616 och rådets förordning (EU) 
2017/193917 ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt, korrigering och utredning av 
oriktigheter och bedrägeri, krav på 
återbetalning av belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall 

(40) För extern revision och beviljande 
av ansvarsfrihet bör de villkor under vilka 
revisionsrätten, Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning och Europeiska 
åklagarmyndigheten utövar sina 
befogenheter avseende faciliteten samt 
tillämpligt förfarande för beviljande av 
ansvarsfrihet fastställas i enlighet med 
budgetförordningen, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2018/104613a, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/201314, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/9515, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
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administrativa sanktioner. I synnerhet 
gäller att Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet 
med förordning (EU) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, 
utföra administrativa utredningar, 
inbegripet kontroller och inspektioner på 
plats, i syfte att fastställa om det har 
förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med förordning (EU) 2017/1939 får 
Europeiska åklagarmyndigheten i 
överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/137118 utreda och lagföra 
bedrägeri och andra brott som skadar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med budgetförordningen ska varje person 
eller enhet som tar emot medel från 
unionen samarbeta fullständigt för att 
skydda unionens ekonomiska intressen, ge 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten alla rättigheter och all 
tillgång som behövs och säkerställa att 
tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter till 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten.

2185/9616 och rådets förordning (EU) 
2017/193917, och unionens ekonomiska 
intressen ska skyddas genom 
proportionella åtgärder, inbegripet 
förebyggande, upptäckt, rapportering, 
korrigering och utredning av oriktigheter 
och bedrägeri, krav på återbetalning av 
belopp som gått förlorade, betalats ut på 
felaktiga grunder eller använts felaktigt 
samt i tillämpliga fall administrativa 
sanktioner. I synnerhet gäller att 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(Olaf) får, i enlighet med förordning (EU) 
nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) 
nr 2185/96, utföra administrativa 
utredningar, inbegripet kontroller och 
inspektioner på plats, i syfte att fastställa 
om det har förekommit bedrägeri, 
korruption eller annan olaglig verksamhet 
som påverkar unionens ekonomiska 
intressen. I enlighet med förordning (EU) 
2017/1939 får Europeiska 
åklagarmyndigheten i överensstämmelse 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2017/137118 utreda och 
lagföra bedrägeri och andra brott som 
skadar unionens ekonomiska intressen. 
I enlighet med budgetförordningen ska 
varje person eller enhet som tar emot 
medel från unionen rapportera misstänkta 
oriktigheter och bedrägerier och 
samarbeta fullständigt för att skydda 
unionens ekonomiska intressen, ge 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten alla rättigheter och all 
tillgång som behövs och säkerställa att 
tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter till 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten. För att oriktigheter och 
bedrägerier ska upptäckas och 
rapporteras bör kommissionen utveckla 
och/eller anpassa befintliga it-system och 
skapa ett digitalt rapporteringssystem som 
ska användas av de nationella och 
europeiska myndigheter som deltar i 
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genomförandet av stöd och i utredningar 
vid misstanke om oriktigheter, bedrägerier 
eller korruption inom ramen för 
faciliteten. De europeiska 
undersökningsorganen ska ha fullständig 
och direkt åtkomst till det digitala 
rapporteringssystemet.

__________________ __________________
13a Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens 
allmänna budget (EUT L 193, 30.7.2018, 
s. 1).

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

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

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

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

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

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

17 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

17 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 
bekämpande genom straffrättsliga 
bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 

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

mot unionens finansiella intressen (EUT 
L 198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom denna förordning inrättas en 
facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) som ett tillfälligt 
instrument utformat för att hantera de 
negativa effekterna och konsekvenserna 
av covid-19-pandemin i unionen.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. europeiskt mervärde: vid 
tillämpningen av denna förordning det 
värde som uppstår till följd av unionens 
ingripande, och som inte ingår i det värde 
(på grund av olika faktorer, däribland 
samordningsvinster, rättslig 
förutsebarhet, större effektivitet eller 
komplementaritet) som annars skulle ha 
skapats av medlemsstaterna av egen kraft,
nationell plan för återhämtning och 
resiliens (nedan kallad nationell plan): 
den fyraåriga plan bestående av enskilda 
reform- och investeringsåtgärder som ska 
utarbetas och lämnas in av varje 
medlemsstat för fördelning av finansiellt 
stöd till medlemsstaterna inom faciliteten,

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. additionalitet: vid tillämpningen av 
denna förordning efterlevnad av det 
additionalitetskrav som anges i artikel 
209.2 b i budgetförordningen och, i 
tillämpliga fall, maximering av privata 
investeringar i enlighet med artikel 209.2 
d i budgetförordningen.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, utbildning och 
kompetens, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
sysselsättning och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet.

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med ett tydligt europeiskt 
mervärde och anknytning till den inre 
marknaden, ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, den gröna och 
digitala omställningen, hälsa, 
konkurrenskraft, resiliens, produktivitet, 
utbildning och kompetens, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, 
minskning av infrastrukturklyftan samt de 
finansiella systemens stabilitet.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska ge 
en integrerad strategi för unionens 
effektiva och enhetliga återhämtning och 
ska avse följande prioriterade europeiska 
politikområden:
– Grön omställning inom ramen för den 
gröna given av unionens uppdaterade 
klimatmål för 2030 och EU:s mål om 
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klimatneutralitet senast 2050, samtidigt 
som principen om att inte orsaka 
betydande skada följs.
– Digital omvandling inom ramen för den 
digitala agendan.
– Ekonomisk sammanhållning, 
produktivitet och konkurrenskraft inom 
ramen för industri- och SMF-
strategierna.
– Social sammanhållning inom ramen för 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter.
– Institutionell motståndskraft i syfte att 
öka krishanteringskapaciteten.
– Åtgärder för nästa generation inom 
ramen för den europeiska 
kompetensagendan, ungdomsgarantin 
och barngarantin.
Med respekt för principen om att inte 
orsaka skada ska faciliteten inte ge 
ekonomiskt stöd till de undantagna 
verksamheter som anges i punkt B i 
bilaga V till Europaparlamentets och 
rådets förslag till förordning om 
inrättande av InvestEU-programmet.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att fokusera på de prioriterade 
europeiska politikområdena och 
därigenom sträva efter att förbättra 
samtliga medlemsstaters resiliens, 
anpassningsförmåga och krisberedskap, 
lindra krisens sociala, könsrelaterade och 
ekonomiska konsekvenser samtidigt som 
sociala ojämlikheter bekämpas och stödja 
den gröna omställningen för uppnående 
av unionens klimat- och miljömål, 
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inbegripet unionens och 
medlemsstaternas klimatmål för 2030 och 
den öppna digitala omställningen, och 
därigenom bidra till en uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens och till 
att återställa potentialen för hållbar 
tillväxt i unionens ekonomier, öka 
sysselsättningen efter covid-19-krisen, 
säkerställa omvandlingen mot en 
omsorgsekonomi, skydda de offentliga 
investeringsnivåerna, främja hållbar 
tillväxt och skapa europeiskt mervärde för 
att ingen ska hamna på efterkälken.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att uppnå detta allmänna mål 
ska det särskilda målet för faciliteten vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att uppnå de delmål och mål för 
reformer och investeringar som anges i 
deras planer för återhämtning och resiliens. 
Detta särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

2. För att uppnå detta allmänna mål 
ska det särskilda målet för faciliteten vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att uppnå de tydliga delmål och mål 
för tillväxtfrämjande reformer och 
hållbara investeringar som anges i deras 
planer för återhämtning och resiliens. Detta 
särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Projekten ska tillföra ett mervärde 
för EU och prioritet bör ges till antingen 
gränsöverskridande projekt eller projekt 
som genom spridningseffekter skapar 
europeiskt mervärde i mer än en 
medlemsstat eller region.
Reformer och investeringar som 
medlemsstaterna initierat efter den 
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15 mars 2020 (coronakrisåtgärder) är 
stödberättigade inom ramen för faciliteten 
för återhämtning och resiliens.
Faciliteten får inte strida mot unionens 
strategiska och ekonomiska intressen. 
Därför får stöd inte ges till projekt som 
ingår i tredjeländers strategiska 
investeringsplaner.
Faciliteten ska inte ersätta normala 
nationella budgetutgifter.
Faciliteten ska inte finansiera projekt som 
är skadliga för den inre marknaden eller 
som skulle bidra till dess fragmentering.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Efterlevnad av europeiska värden och 

främjande av icke-diskriminering
1. Verksamhet som får stöd inom 
ramen för faciliteten ska respektera 
Europeiska unionens värden enligt artikel 
2 i EU-fördraget.
2. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder 
för att förhindra varje form av 
diskriminering på grund av kön, ras, 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning vid utformningen 
och genomförandet av medlemsstaternas 
planer för återhämtning och resiliens.
3. Kommissionen ska införa 
efterhandskontroller för att verifiera att 
inga projekt, organisationer eller enheter 
som har ett syfte som inte efterlever 
unionens värden, inbegripet principen om 
icke-diskriminering, har mottagit 
finansiering inom ramen för faciliteten.
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4. I enlighet med artikel 101.8 i 
budgetförordningen har kommissionen 
befogenhet att vid behov göra finansiella 
korrigeringar genom att annullera en del 
av unionens bidrag till en medlemsstats 
plan för återhämtning och genom att 
återkräva redan utbetalda medel från 
medlemsstaten, så att utgifter som strider 
mot värdena i tillämplig 
unionslagstiftning utesluts från 
unionsfinansiering. 

Motivering

Detta ändringsförslag kompletterar men skiljer sig från de ändringsförslag som kopplar 
faciliteten för återhämtning och resiliens till rättsstatsmekanismen. Att alla projekt som 
finansieras genom faciliteten efterlever EU:s värden är absolut nödvändigt, också i 
medlemsstater där rättsstatsmekanismen generellt inte är bristfällig. Därför bör 
efterhandskontroller införas på en mer detaljerad nivå än vad som föreskrivs genom 
rättsstatsmekanismen.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De belopp som avses i punkt 1 a får 
också täcka utgifter för den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för att förvalta varje 
instrument och för att uppnå dess mål, 
särskilt studier, expertmöten, informations- 
och kommunikationsåtgärder, inbegripet 
övergripande information om unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de har 
anknytning till denna förordnings mål, 
utgifter för it-nätverk som fokuserar på 
informationsbehandling och -utbyte, 
gemensamma it-verktyg samt alla andra 
utgifter för tekniskt och administrativt stöd 
som kommissionen har för förvaltningen 
av varje instrument. Utgifterna får också 
täcka kostnader för annan stödverksamhet 
såsom kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt på fältet samt kostnader för 

2. De belopp som avses i punkt 1 a får 
också täcka utgifter för den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för att förvalta varje 
instrument och för att uppnå dess mål, 
särskilt studier, expertmöten, informations- 
och kommunikationsåtgärder, inbegripet 
övergripande information om unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de har 
anknytning till denna förordnings mål, 
utgifter för it-nätverk som fokuserar på 
informationsbehandling och -utbyte, 
gemensamma it-verktyg samt alla andra 
utgifter för tekniskt och administrativt stöd 
som kommissionen har för förvaltningen 
av varje instrument. Utgifterna får också 
täcka kostnader för annan stödverksamhet 
såsom kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt på fältet samt kostnader för 
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inbördes rådgivning och experter för 
bedömning och genomförande av reformer 
och investeringar.

inbördes rådgivning och experter för 
bedömning och genomförande av 
tillväxtfrämjande reformer och hållbara 
investeringar.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Projekt av gemensamt europeiskt intresse
Det belopp som anges i artikel 5.1 ba ska 
användas för att finansiera projekt av 
gemensamt europeiskt intresse med en 
EU-omfattande täckning, där ett stort 
bidrag ska gå till den gröna och digitala 
omställningen och till den ekonomiska 
återhämtningen efter covid-19-krisen. 
Projekten av gemensamt europeiskt 
intresse ska införas av kommissionen 
genom delegerade akter där de deltagande 
medlemsstaterna, beloppen, delmålen och 
målen samt de prioriterade 
projekten/projekttyperna anges. Projekten 
av gemensamt europeiskt intresse är
– hållbar turism,
– rymd- och luftfartsindustrin,
– inre vattenvägars farbarhet,
– ERTMS i de europeiska 
godskorridorerna,
– energiförbindelser över gränserna.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medel som tilldelas medlemsstaterna inom 
ramen för delad förvaltning får på deras 
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begäran överföras till faciliteten. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen. Dessa medel ska 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

begäran överföras till faciliteten. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen. Dessa medel ska 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten och omfattas av samma 
krav på sund ekonomisk förvaltning som 
de ursprungliga medlen.

Motivering

Outnyttjade resurser inom ramen för delad förvaltning kan överföras till faciliteten. Med 
nuvarande förslag är genomförandekraven gynnsammare för faciliteten än för de 
ursprungliga medlen, vilket kan inverka negativt på fonderna med delad förvaltning.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det utestående outnyttjade beloppet i 
faciliteten ska föras över till en 
budgetreserv som kan användas för att 
förstärka unionsprogram under direkt 
förvaltning på områdena forskning och 
innovation (Horisont Europa), utbildning 
(Erasmus+), infrastruktur (Fonden för ett 
sammanlänkat Europa), digitalisering (ett 
digitalt Europa) och gränsförvaltning 
(Fonden för integrerad gränsförvaltning). 
Budgetreserven ska frigöras delvis eller 
helt först efter att kommissionen har 
slagit fast att de program som anges i 
stycke 1 inte kan nå de mål som föreskrivs 
i respektive lagstiftning, utan en ökning 
av finansieringen. Budgetreserven och 
senare överföringar ska uppfylla reglerna 
i budgetförordningen och vara föremål 
för parlamentets och rådets godkännande. 
Det belopp som finns kvar i 
budgetreserven den 31 december 2027 ska 
användas i sin helhet för att betala 
tillbaka den finansiering som har 
utnyttjats av kommissionen för att 
finansiera faciliteten.
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Användning av faciliteten genom eller i 

kombination med InvestEU
1. I enlighet med kraven i denna 
artikel får medlemsstaterna på frivillig 
basis, i planen för återhämtning och 
resiliens tilldela det belopp som ska 
genomföras genom InvestEU. Det belopp 
som ska förvaltas genom InvestEU får 
användas för att stödja solvensen hos 
företag som är etablerade i den berörda 
medlemsstaten. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska innehålla 
en motivering för användningen av 
InvestEU-budgetgarantierna. I de anslag 
som avses i första stycket får 
medlemsstaterna tilldela en del av medlen 
i artikel 5.2 som ska tillföras InvestEU för 
det motsvarande InvestEU-stödet för den 
verksamhet som anges i den 
överenskommelse om medverkan som 
avses i artikel [9] i [InvestEU-
förordningen].
2. I en begäran om ändring av en 
plan för återhämtning och resiliens som 
avses i artikel 18 får endast medel från 
kommande budgetår anges.
3. Det belopp som avses i punkt 1 
första stycket ska avsättas för den del av 
EU-garantin som ingår i medlemsstatens 
avdelning.
4. Om en överenskommelse om 
medverkan enligt artikel [9] i [InvestEU-
förordningen] inte har ingåtts [den 
31 december 2021] för ett belopp som 
avses i punkt 1 ska medlemsstaten lämna 
in en begäran om ändring av planen för 
återhämtning och resiliens i enlighet med 
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artikel 18 för att använda motsvarande 
belopp. Den överenskommelse om 
medverkan för ett belopp som avses i 
punkt 1 och som anslagits i en ansökan 
om ändring av en plan för återhämtning 
och resiliens ska ingås samtidigt som 
beslutet om ändring av planen antas.
5. Om ett garantiavtal enligt artikel 
[9] i [InvestEU-förordningen] inte har 
ingåtts inom [nio] månader efter det att 
överenskommelsen om medverkan har 
godkänts ska respektive belopp föras 
tillbaka till faciliteten och medlemsstaten 
ska skicka in en begäran om en 
motsvarande ändring av planen för 
återhämtning och resiliens.
6. Om ett garantiavtal enligt artikel 
[9] i [InvestEU-förordningen] inte har 
genomförts fullt ut inom [fyra år] efter det 
att det undertecknades får medlemsstaten 
begära att de belopp som anslagits i 
garantiavtalet men som inte täcker 
underliggande lån eller andra 
riskbärande instrument ska behandlas i 
enlighet med punkt 5.7. Medel som 
genererats av eller som kan härledas från 
belopp som anslagits till InvestEU och 
som genomförts i form av budgetgarantier 
ska göras tillgängliga för medlemsstaten 
och de ska användas till 
återbetalningspliktiga former av stöd i 
enlighet med planen för återhämtning och 
resiliens.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringen av faciliteten ska, som en 
del av Next Generation EU, åtföljas av en 
tydlig och trovärdig återbetalningsplan, 
utan utnyttjande av den fleråriga 
budgetramen.
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För hållbar finansiering av faciliteten ska 
kommissionen och rådet åta sig att införa 
en tydlig och bindande kalender för en 
korg med nya egna medel som ska föras 
in i unionens budget under nästa 
fleråriga budgetram. Beloppet för de nya 
egna medlen ska vara tillräckliga för att 
omfatta minst kapitalbeloppet och 
räntekostnader i samband med 
upplåningen av medel under Next 
Generation EU.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vidta effektiva och 
proportionella åtgärder för 
bedrägeribekämpning med beaktande av 
konstaterade risker.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Effektiva och ändamålsenliga kontroller 

och revisioner
1. Kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och revisionsrätten 
ska få uttrycklig befogenhet att utöva sina 



RR\1217780SV.docx 299/408 PE655.950v03-00

SV

rättigheter i enlighet med artikel 129.1 i 
budgetförordningen.
2. Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) får, i 
enlighet med bestämmelserna och 
förfarandena i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) nr 
883/2013 och rådets förordning 
(Euratom, EG) nr 2185/96, utföra 
administrativa utredningar, inklusive 
kontroller och inspektioner på platsen, i 
syfte att fastställa om det har förekommit 
bedrägeri, korruption eller annan olaglig 
verksamhet som riktar sig mot unionens 
ekonomiska intressen i samband med stöd 
inom ramen för faciliteten.
3. Kommissionen ska vidta effektiva 
och proportionella åtgärder för 
bedrägeribekämpning med beaktande av 
konstaterade risker. Kommissionen ska 
för detta ändamål utveckla eller anpassa 
befintliga it-system för att skapa ett 
digitalt rapporteringssystem som gör det 
möjligt att övervaka, upptäcka och 
rapportera oriktigheter eller bedrägerier.
4. De myndigheter i medlemsstaterna 
som är involverade i genomförandet av 
stödet inom ramen för faciliteten ska föra 
register över de ekonomiska aktörer och 
deras verkliga huvudmän, när dessa är 
fysiska personer, som är involverade i 
förvaltningen av medlen.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd inom faciliteten ska ges utöver det 
stöd som ges inom andra unionsfonder och 
program. Reform- och investeringsprojekt 
kan få stöd från andra unionsprogram och 
unionsinstrument, under förutsättning att 
sådant stöd inte täcker samma kostnad.

Stöd inom faciliteten ska ges utöver det 
stöd som ges inom andra unionsfonder och 
program. Reform- och investeringsprojekt 
kan få stöd från andra unionsprogram och 
unionsinstrument, under förutsättning att 
sådant stöd inte täcker samma kostnad. För 
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att göra det möjligt att förebygga och 
upptäcka dubbelfinansiering ska 
medlemsstaten använda det digitala 
rapporteringssystemet för att registrera 
utgifter inom faciliteten.

Motivering

Medlemsstaterna måste registrera utgifter inom faciliteten för att undvika dubbelfinansiering 
(att kostnader finansieras genom faciliteten och eventuellt även genom andra EU-fonder).

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
avbryta tidsfristen för antagande av sådana 
beslut som avses i artikel 17.1 och 17.2 
eller om att hålla inne utbetalningar inom 
faciliteten.

1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
kommissionen, genom en delegerad akt 
anta ett beslut om att avbryta tidsfristen för 
antagande av sådana beslut som avses i 
artikel 17.1 och 17.2 eller om att hålla inne 
utbetalningar inom faciliteten.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Åtgärder för att koppla faciliteten till 

skyddet av unionsbudgeten vid generella 
brister när det gäller rättsstatens principer
1. Vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer i en medlemsstat 
som påverkar principerna om sund 
ekonomisk förvaltning eller skyddet av 
unionens ekonomiska intressen, enligt 
artikel 3 i förordning [.../...] om skydd av 
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unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna, ska kommissionen 
genom en genomförandeakt anta ett 
beslut om 
a) att avbryta den tidsfrist för 
antagande av sådana beslut som avses i 
artikel 17.1 och 17.2 i denna förordning, 
tillämpligt från och med dagen efter det 
att det beslut som avses i första stycket 
antogs,
b) att hålla inne utbetalningar inom 
faciliteten, tillämpligt på 
betalningsansökningar som lämnas in 
efter dagen för beslutet om innehållande 
och i enlighet med artikel 4.3 i förordning 
[.../...] om skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer.
2. När ett innehållande av 
utbetalningar påverkar slutmottagarna 
och stödmottagarna ska kommissionen 
vidta de nödvändiga åtgärderna för att ta 
över ansvaret för att förvalta medlen. 
Slutmottagarna och stödmottagarna ska 
ges tillfredsställande information, 
vägledning och användarvänliga verktyg, 
bland annat via en webbplats eller en 
internetportal, så att de kan fortsätta dra 
nytta av medlen.
3. Om kommissionen gör en positiv 
bedömning i enlighet med artikel 6 i 
förordning [.../...] om skydd av unionens 
budget vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer i medlemsstaterna, 
ska kommissionen anta ett beslut genom 
en genomförandeakt för att tidsperioden 
åter ska börja löpa och för att de 
betalningar som avses i föregående stycke 
ska återupptas.
De relevanta förfarandena eller 
utbetalningarna ska återupptas dagen 
efter beslutet om återupptagande.
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Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 

ekonomisk förvaltning
Artikel 33.1, artikel 33.2 a och b, 
artikel 33.3 samt artiklarna 34 och 36 i 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 ska 
tillämpas på genomförandet i 
medlemsstaterna av facilitetens medel.

Motivering

Sund ekonomisk förvaltning nämns i ett skäl, men inte någonstans i en artikel. Föredraganden 
föreslår därför en ny artikel alldeles efter artikeln om sund ekonomisk styrning.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla icke-fördelade och 
tillbakadragna finansiella medel efter det 
att faciliteten har avslutats ska överföras 
till en fond inom den fleråriga 
budgetramen. 

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får begära ett lån 
vid samma tidpunkt som en plan för 
återhämtning och resiliens enligt artikel 15 
lämnas in, eller vid en annan tidpunkt till 

2. En medlemsstat får begära ett lån 
vid samma tidpunkt som en plan för 
återhämtning och resiliens enligt artikel 15 
lämnas in, eller vid en annan tidpunkt till 



RR\1217780SV.docx 303/408 PE655.950v03-00

SV

och med den 31 augusti 2024. I det senare 
fallet ska begäran åtföljas av en ändrad 
plan inklusive ytterligare delmål och mål.

och med den 31 augusti 2024. I det senare 
fallet ska begäran åtföljas av en ändrad 
plan inklusive ytterligare tydliga delmål 
och mål.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) skälen till lånestödet, motiverade av 
ökade finansiella behov som är kopplade 
till ytterligare reformer och investeringar,

a) skälen till lånestödet, motiverade av 
ökade finansiella behov som är kopplade 
till ytterligare tillväxtfrämjande reformer 
och hållbara investeringar,

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) ränterisken i samband med 
löptidstransformering som belastas den 
stödmottagande medlemsstaten.

Motivering

Revisionsrätten pekade på ränterisken i sitt yttrande över förslaget till Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens.



PE655.950v03-00 304/408 RR\1217780SV.docx

SV

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Lånestödet till den berörda 
medlemsstatens plan för återhämtning och 
resiliens får inte vara högre än differensen 
mellan den totala kostnaden för planen 
för återhämtning och resiliens, i 
förekommande fall med ändringar, och 
det högsta ekonomiska bidraget enligt 
artikel 10. Den högsta lånevolymen till 
varje medlemsstat får inte överstiga 4,7 % 
av dess bruttonationalinkomst.

4. Lånestödet till den berörda 
medlemsstatens plan för återhämtning och 
resiliens får inte vara högre än dess andel 
av beloppet enligt artikel 5.1 b som 
beräknats med hjälp av den metod som 
anges i bilaga I.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om motiveringen för att begära 
lånet och dess belopp anses vara rimlig och 
trovärdig i förhållande till de ytterligare 
reformerna och investeringarna, och

a) om motiveringen för att begära 
lånet och dess belopp anses vara rimlig och 
trovärdig i förhållande till de ytterligare 
tillväxtfrämjandereformerna och hållbara 
investeringarna, och

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om de ytterligare reformerna och 
investeringarna uppfyller kriterierna i 
artikel 16.3.

b) om de ytterligare tillväxtfrämjande 
reformerna och hållbara investeringarna 
uppfyller kriterierna i artikel 16.3.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Övriga delar som krävs för 
genomförandet av lånestödet i förhållande 
till de berörda reformerna och 
investeringsprojekten i enlighet med det 
beslut som avses i artikel 17.2.

e) Övriga delar som krävs för 
genomförandet av lånestödet i förhållande 
till de berörda tillväxtfrämjande 
reformerna och hållbara 
investeringsprojekten i enlighet med det 
beslut som avses i artikel 17.2.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i ett enhetligt paket.

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
tillväxtfrämjande reformer och hållbara 
offentliga investeringsprojekt i ett enhetligt 
paket.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Faciliteten för återhämtning och 
resiliens ska hjälpa unionen att hantera 
den kris som covid-19-pandemin har 
orsakat, vilket innebär en territoriell 
diversifiering av investeringar. Därför är 
det avgörande att regionala myndigheter, 
branschorganisationer och icke-statliga 
organisationer i planerna för 
återhämtning och resiliens identifierar 
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och bedömer särskilda investeringsbehov. 
Kommissionen ska lägga fram en 
uppförandekod för partnerskap, med 
miniminormer för deltagande av behöriga 
lokala och regionala myndigheter, 
branschorganisationer och relevanta 
civilsamhällesorganisationer, i enlighet 
med partnerskapsprincipen.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. 
Planerna för återhämtning och resiliens ska 
också vara förenliga med den information 
som medlemsstaterna lämnar i de 
nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen. För 
länderna i euroområdet ska vikt fästas vid 
de relevanta rekommendationerna för 
euroområdet, som har godkänts av rådet. 
Planerna för återhämtning och resiliens ska 
också vara förenliga med den information 
som medlemsstaterna lämnar i de 
nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska utarbetas 
efter lämpliga samråd med regionala och 
lokala myndigheter och andra 
intressenter, inklusive arbetsmarknadens 
parter och civilsamhället, i enlighet med 
uppförandekoden för partnerskap.

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

21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder.
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22 […] 22 […]

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska säkerställa att 
planerna för återhämtning och resiliens 
och eventuella framtida program som 
finansieras inom ramen för faciliteten 
bidrar till att jämställdheten mellan 
kvinnor och män respekteras och främjas 
i enlighet med artikel 8 i EUF-fördraget. 
Utvärderingar har visat betydelsen av att 
jämställdhetsmålen beaktas fullt ut i alla 
aspekter och i alla faser av utarbetandet 
och övervakningen.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska bidra till att stärka den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en medlemsstat är undantagen 
från övervakning och bedömning enligt 
den europeiska planeringsterminen på 
grundval av artikel 12 i förordning (EU) 
nr 472/2013, eller är föremål för 
övervakning enligt rådets förordning (EG) 

3. Om en medlemsstat är undantagen 
från övervakning och bedömning enligt 
den europeiska planeringsterminen på 
grundval av artikel 12 i förordning (EU) 
nr 472/2013, eller är föremål för 
övervakning enligt rådets förordning (EG) 
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nr 332/2002, ska bestämmelserna i den här 
förordningen tillämpas på den berörda 
medlemsstaten i förhållande till de 
utmaningar och prioriteringar som 
identifieras genom de åtgärder som 
fastställs i de förordningarna.

nr 332/2002, ska bestämmelserna i den här 
förordningen tillämpas på den berörda 
medlemsstaten i förhållande till de 
utmaningar och prioriteringar som 
identifieras genom de åtgärder som 
fastställs i de förordningarna. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska också 
innehålla effektiva åtgärder för 
mångfaldigt och icke-diskriminerande 
stöd till ideella 
civilsamhällesorganisationer, ideella 
oberoende media och kommuner, 
regioner eller andra subnationella 
myndigheter.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstater som är föremål för 
ett förfarande som rör respekten för 
rättsstatens principer ska få det 
ekonomiska stöd som beviljas inom ramen 
för faciliteten först när förfarandet har 
avslutats och medlemsstaten har vidtagit 
korrigerande åtgärder i enlighet med 
rättsstatsmekanismen enligt 
[kommissionens förslag till förordning om 
skydd av unionens budget vid generella 
brister när det gäller rättsstatens principer 
i medlemsstaterna (COM/2018/0324) 
(2018/0136 (COD)].
Om en medlemsstat under genomförandet 
av planen för återhämtning och resiliens 
allvarligt och upprepade gånger strider 
mot rättsstatens principer ska 
kommissionen ges befogenhet att direkt 
styra utbetalningarna av medel inom 
ramen för faciliteten.

Motivering

Respekt för rättsstatens principer bör, efter att ha nämnts i ett nytt skäl, också krävas i en 
artikel, eftersom detta bör vara en förutsättning för att få stöd från faciliteten.
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Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En förklaring av hur planen 
förväntas hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen.

a) En motivering till hur planen 
hanterar de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställs inom den europeiska 
planeringsterminen, inbegripet 
finanspolitiska aspekter, eller i den 
analytiska information om den berörda 
medlemsstaten som tagits fram av 
kommissionens avdelningar inom den 
europeiska planeringsterminen samt 
utmaningar i samband med artikel 6 i 
förordning (EU) nr 1176/2011. För 
länderna i euroområdet ska särskild vikt 
fästas vid de relevanta 
rekommendationerna för euroområdet, 
vilka har godkänts av rådet.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) De åtgärder som anses vara 
anpassade till de landsspecifika 
rekommendationerna, som ska 
prioriteras.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Om kommissionen efter en 
djupgående granskning kommer fram till 
att det i en medlemsstat råder obalanser 
eller alltför stora obalanser ska en 
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förklaring ges av hur 
rekommendationerna enligt artikel 6 i 
förordning (EU) nr 1176/2011 ska följas.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) En förklaring av hur planerna 
skulle bidra till att stärka den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser, 
särskilt för små och medelstora företag, 
och bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En förklaring av planens 
samstämmighet med antagna relevanta 
dokument eller den analytiska 
information om den berörda 
medlemsstaten som tagits fram av 
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kommissionens avdelningar inom den 
senaste europeiska planeringsterminen. 

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Planerade delmål, mål och en 
preliminär tidsplan för genomförandet av 
reformerna under en period på högst fyra 
år, och av investeringarna under en period 
på högst sju år.

d) Planerade tydliga delmål, mål, 
indikatorer som gör det möjligt att mäta 
dem och en preliminär tidsplan för 
genomförandet av tillväxtfrämjande 
reformer under perioden fram till och med 
den 31 december 2024, och av 
investeringarna under perioden fram till 
och med den 31 december 2027.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De planerade investeringsprojekten 
och den relaterade investeringsperioden.

e) De planerade hållbara 
investeringsprojekten och den relaterade 
investeringsperioden.

Vilken nationell myndighet och vilka 
finansiella mellanhänder, utöver 
nationella utvecklingsbanker, som 
ansvarar för genomförandet av 
investeringsprojekten.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) I förekommande fall, information 
om befintlig eller planerad nationell eller 
annan offentlig finansiering.

Ändringsförslag 89



PE655.950v03-00 312/408 RR\1217780SV.docx

SV

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I förekommande fall, information 
om befintlig eller planerad 
unionsfinansiering.

g) I förekommande fall, information 
om befintlig eller planerad 
unionsfinansiering samt dess samordning 
och additionalitet med faciliteten.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Arrangemangen för den berörda 
medlemsstatens effektiva genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna delmålen och 
målen, samt relaterade indikatorer.

j) Arrangemangen för den berörda 
medlemsstatens effektiva genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna tydliga delmålen 
och målen, samt relaterade indikatorer.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) En förklaring av de åtgärder som 
medlemsstaten vidtagit för att skydda 
unionens ekonomiska intressen, 
inbegripet åtgärder för att förebygga, 
upptäcka, rapportera, korrigera och 
utreda oriktigheter och bedrägerier, 
återkräva belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt och, i förekommande 
fall, ålägga sanktioner, åtgärder för att 
säkerställa en lämplig samordning med 
unionens initiativ, regler och organ för 
bedrägeribekämpning samt användning 
av systemet för hantering av oriktigheter 
som förvaltas av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning. För upptäckt och 
rapportering ska medlemsstaten använda 
det digitala rapporteringssystem och 



RR\1217780SV.docx 313/408 PE655.950v03-00

SV

övriga relevanta it-verktyg som 
kommissionen ska ställa till 
medlemsstaternas förfogande.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) I tillämpliga fall, den begäran om 
lånestöd och de ytterligare delmål som 
avses i artikel 12.2 och 12.3, samt dess 
delar.

k) I tillämpliga fall, den begäran om 
lånestöd och de ytterligare tydliga delmål 
som avses i artikel 12.2 och 12.3, samt dess 
delar.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Planer för återhämtning och 
resiliens ska utarbetas med lämpligt 
deltagande av berörda parter, exempelvis 
regionala och lokala myndigheter 
(inbegripet nationella och regionala 
huvudstäder och/eller de tio största 
städerna i en viss medlemsstat), 
organisationer i det civila samhället samt 
arbetsmarknadens parter och företrädare 
för näringslivet, i enlighet med 
partnerskapsprincipen. 

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionen samarbeta nära med den 
berörda medlemsstaten. Kommissionen får 
komma med synpunkter eller begära 

1. Vid bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionen ha ett nära samarbete med 
den berörda medlemsstaten samt inkludera 
och hålla samråd med lokala och 
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ytterligare information. Den berörda 
medlemsstaten ska tillhandahålla den 
begärda ytterligare informationen och får 
vid behov revidera planen innan den 
officiellt lämnas in.

regionala myndigheter, 
branschorganisationer och berörda 
civilsamhällesorganisationer. 
Kommissionen får komma med synpunkter 
eller begära ytterligare information, för att 
säkerställa att medlen inte riskerar bli 
föremål för någon form av bedrägeri, 
korruption eller annan olaglig 
verksamhet som påverkar unionens 
ekonomiska intressen. Den berörda 
medlemsstaten ska tillhandahålla den 
begärda ytterligare informationen och får 
vid behov revidera planen innan den 
officiellt lämnas in.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen, inklusive information 
om korruptionsnivån, samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer, inklusive de som rör 
rättsstatsprincipen och korruption, som 
riktats till den berörda medlemsstaten, eller 
i andra relevanta dokument som officiellt 
antagits av kommissionen inom den 
europeiska planeringsterminen.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Om planen för återhämtning och 
resiliens säkerställer ett effektivt skydd av 
unionens ekonomiska intressen genom 
åtgärder för bedrägeribekämpning och 
om möjligt förenklade förfaranden på 
nationell och, om så är lämpligt, regional 
nivå för att undvika oriktigheter utan 
misstanke om bedrägeri. 

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Om planen förväntas leva upp till 
en tillräcklig standard vad gäller 
transparens och redovisningspraxis.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut inom två 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Beslutet ska grundas på 
utvärderingen av planen för återhämtning 
och resiliens och på kommunikationen 
med den berörda medlemsstaten inklusive 
eventuella rättelser. Om kommissionen 
gör en positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om planen för återhämtning och 
resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 får inget ekonomiskt bidrag beviljas 
den berörda medlemsstaten.

c) Om planen för återhämtning och 
resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 får inget ekonomiskt bidrag beviljas 
den berörda medlemsstaten och punkt 5 i 
denna artikel ska gälla.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det ekonomiska bidrag som ska 
betalas ut i delbetalningar när 
medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt 
har uppnått de relevanta delmål och mål 

a) Det ekonomiska bidrag som ska 
betalas ut i delbetalningar när 
medlemsstaten har uppnått de relevanta 
delmål och mål som fastställts för 
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som fastställts för genomförandet av 
planen för återhämtning och resiliens.

genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens.

Motivering

Mål och delmål ska uppnås och inte bara ”på ett tillfredsställande sätt”.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
fyra månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget.

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
fyra månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget. Kommissionen kan 
bjudas in till Europaparlamentet för att 
inför de behöriga utskotten förklara den 
negativa bedömningen. Kommissionen 
ska samtidigt och på lika villkor förse 
Europaparlamentet och rådet med 
relevanta uppgifter.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
fyra månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
fyra månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats. 
Om genomförandet har hindrats av något 
av följande skäl ska ändringarna avvisas 
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tills en fullständig undersökning har 
gjorts, nämligen vid misskötsel, 
oriktigheter och bedrägerier.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens delegerade akt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. Vid 
rapporterade oriktigheter, bedrägerier 
eller överträdelser av rättsstatens 
principer ska kommissionen göra en 
bedömning av i vilken utsträckning 
uppnåendet av målen har påverkats. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

Motivering

Innehållande av utbetalningar måste baseras på en bedömning som kommissionen gjort. 
Utbetalningar ska kunna hållas inne på grund av rapporterade oriktigheter, bedrägerier och 
överträdelser av rättsstatens principer. Dessa grunder bör uttryckligen tas upp som skäl till 
kommissionens bedömning.
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Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen, till följd av den 
bedömning som avses i punkt 3, 
konstaterar att de delmål och mål som 
anges i det beslut som avses i artikel 17.1 
inte har genomförts på ett 
tillfredsställande sätt, ska utbetalningen av 
hela eller delar av det ekonomiska bidraget 
hållas inne. Den berörda medlemsstaten får 
lämna sina synpunkter inom en månad 
efter det att kommissionens bedömning 
meddelats.

Om kommissionen, till följd av den 
bedömning som avses i punkt 3, 
konstaterar att de delmål och mål som 
anges i det beslut som avses i artikel 17.1 
inte har uppnåtts, ska utbetalningen av hela 
eller delar av det ekonomiska bidraget 
hållas inne. Kommissionen får ange vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att målen 
och delmålen ska uppnås. Den berörda 
medlemsstaten får lämna sina synpunkter 
inom en månad efter det att kommissionens 
bedömning meddelats.

Motivering

Ger kommissionen möjlighet att ange vilka korrigerande åtgärder som medlemsstaten kan 
eller ska vidta. Dessutom genomförs inte delmål och mål, utan uppnås.

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållandet ska upphävas om 
medlemsstaten har vidtagit de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de delmål och 
mål som avses i artikel 17.1 uppnås på ett 
tillfredsställande sätt.

Innehållandet ska upphävas om 
medlemsstaten har vidtagit de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de delmål och 
mål som avses i artikel 17.1 uppnås på ett 
tillfredsställande sätt och förutsatt att 
medel som använts på ett 
otillfredsställande sätt kommer att 
återbetalas.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de åtgärder som krävs inom 
sex månader från innehållandet, ska 
kommissionen annullera beloppet för det 
ekonomiska bidraget i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen, efter det att 
den berörda medlemsstaten har fått 
möjlighet att lämna sina synpunkter inom 
två månader från det att slutsatserna 
meddelades.

6. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de åtgärder som krävs inom 
sex månader från innehållandet, ska 
kommissionen göra beloppet för det 
berörda ekonomiska bidraget tillgängligt 
för regionala och lokala myndigheter och 
andra intressenter, inbegripet 
arbetsmarknadsparter och 
civilsamhällesorganisationer som bidrar 
till att ta itu med de utmaningar som 
anges i planen för återhämtning och 
resiliens, efter det att den berörda 
medlemsstaten har fått möjlighet att lämna 
sina synpunkter inom två månader från det 
att slutsatserna meddelades.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta delmål och mål 
inom arton månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i artikel 
17.1, ska beloppet för det ekonomiska 
bidraget annulleras i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen.

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta delmål och mål 
inom arton månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i artikel 
17.1, ska beloppet för det ekonomiska 
bidraget göras tillgängligt för regionala 
och lokala myndigheter och andra 
intressenter, inbegripet 
arbetsmarknadsparter och 
civilsamhällesorganisationer som bidrar 
till att ta itu med de utmaningar som 
anges i planen för återhämtning och 
resiliens.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Skydd av unionens ekonomiska intressen

De medlemsstater som får stöd inom 
ramen för faciliteten ska säkerställa skydd 
av unionens ekonomiska intressen genom 
proportionella åtgärder, inbegripet 
förebyggande, upptäckt, rapportering, 
utredning och korrigering av oriktigheter 
och bedrägerier, krav på återbetalning av 
belopp som gått förlorade, betalats ut på 
felaktiga grunder eller använts felaktigt 
samt i tillämpliga fall administrativa 
sanktioner. Myndigheter som deltar i 
genomförandet av faciliteten, 
slutmottagarna samt tredje parter som är 
involverade ska bevilja kommissionen, 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten de rättigheter och den 
tillgång som krävs när de utövar sina 
befogenheter.
1. Vid genomförandet av faciliteten 
ska medlemsstaterna, i egenskap av 
mottagare eller låntagare av medel inom 
faciliteten, vidta alla nödvändiga åtgärder 
för att skydda unionens ekonomiska 
intressen, inbegripet obligatorisk due 
diligence-granskning av facilitetens 
sökande, och särskilt säkerställa att alla 
åtgärder för genomförande av reform- 
och investeringsprojekt inom ramen för 
planen för återhämtning och resiliens är 
förenliga med tillämplig unionsrätt och 
nationell rätt.
2. De avtal som avses i artiklarna 
13.2 och de beslut som avses i artikel 19.1 
ska innehålla bestämmelser om 
medlemsstaternas skyldigheter att 
a) regelbundet kontrollera att den 
tillhandahållna finansieringen har 
använts korrekt i enlighet med alla 
tillämpliga regler och att åtgärder för 
genomförande av reformer och 
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investeringsprojekt inom ramen för 
planen för återhämtning och resiliens har 
genomförts korrekt i enlighet med alla 
tillämpliga regler, inbegripet unionsrätten 
och nationell rätt,
b) vidta lämpliga åtgärder för att 
förebygga, upptäcka och komma till rätta 
med bedrägerier, korruption och 
intressekonflikter enligt definitionen i 
artikel 61.2 och 61.3 i budgetförordningen 
och vidta rättsliga åtgärder för att 
återkräva medel som har förskingrats, 
inbegripet i samband med åtgärder för 
genomförande av reformer och 
investeringsprojekt inom ramen för 
planen för återhämtning och resiliens,
c) till en ansökan om utbetalning bifoga i) 
en förvaltningsförklaring om att medlen 
använts för avsett ändamål, att den 
information som lämnats tillsammans 
med ansökan om utbetalning är 
fullständig, korrekt och tillförlitlig samt 
att de kontrollsystem som införts ger 
tillräckliga garantier för att medlen har 
förvaltats i enlighet med alla tillämpliga 
regler och ii) en sammanfattning av de 
revisioner och kontroller som genomförts, 
inklusive konstaterade brister och 
eventuella korrigerande åtgärder som 
vidtagits,
d) för revision och kontroll av 
användningen av medel i samband med 
åtgärder för genomförande av reformer 
och investeringsprojekt enligt planen för 
återhämtning och resiliens samla in 
följande kategorier av uppgifter i 
elektroniskt sökbart format och i en enda 
databas: i) namn på slutmottagaren av 
medlen, ii) namn på entreprenören och 
underentreprenören, om slutmottagaren 
av medel är en upphandlande myndighet i 
enlighet med unionsbestämmelser eller 
nationella bestämmelser om offentlig 
upphandling, iii) för- och efternamn, 
efternamn och födelsedatum för den eller 
de verkliga huvudmännen för mottagaren 
av medel eller entreprenören, enligt 
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definitionen i artikel 3.6 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om 
åtgärder för att förhindra att det 
finansiella systemet används för 
penningtvätt eller finansiering av 
terrorism, iv) förteckning över eventuella 
åtgärder för genomförande av reformer 
och investeringsprojekt inom ramen för 
planen för återhämtning och resiliens, det 
totala offentliga finansieringsbeloppet, 
med angivande av det belopp som betalats 
ut inom ramen för faciliteten och inom 
ramen för andra unionsfonder,
e) införa skyldigheter för alla 
slutmottagare av medel som betalats ut för 
åtgärder för genomförande av reformer 
och investeringsprojekt som ingår i 
planen för återhämtning och resiliens, 
eller för alla andra personer eller enheter 
som deltar i genomförandet av dem, att 
uttryckligen låta kommissionen, Olaf, 
Europeiska åklagarmyndigheten och 
revisionsrätten utöva sina rättigheter i 
enlighet med artikel 129.1 i 
budgetförordningen och att ålägga alla 
slutmottagare av utbetalda medel 
liknande skyldigheter,
f) föra register i enlighet med artikel 132 
i budgetförordningen.
3. De avtal som avses i artiklarna 
13.2 och de beslut som avses i artikel 19.1 
ska även ge kommissionen rätt att 
proportionerligt minska stödet inom 
ramen för faciliteten och återkräva 
eventuella belopp som ska inbetalas till 
unionens budget eller be om återbetalning 
i förtid av lånet i fall av bedrägeri, 
korruption eller intressekonflikt som 
påverkar unionens ekonomiska intressen 
eller vid åsidosättande av skyldigheter 
som är en följd av de ovannämnda avtalen 
och besluten. När kommissionen beslutar 
om återkravsbeloppet, minskningen eller 
det belopp som ska återbetalas i förtid ska 
kommissionen respektera 
proportionalitetsprincipen och ta hänsyn 
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till allvaret i bedrägeriet, korruptionen 
och intressekonflikten som påverkar 
unionens ekonomiska intressen eller 
åsidosättandet av skyldigheter. 
Medlemsstaten ska ges tillfälle att 
framföra sina synpunkter innan 
minskningen görs eller 
förtidsåterbetalningen begärs.

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 19b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19b
Utbetalningar till slutliga stödmottagare

1. Det ska finnas ett tak för det totala 
belopp från faciliteten som en verklig 
huvudman för en ekonomisk aktör som 
får stöd inom ramen för faciliteten kan få 
för investeringar, då en sådan huvudman 
är en fysisk person. Taket ska fastställas 
till 1 000 000 EUR per verklig huvudman. 
Kommissionen ska underrättas om taket 
överskrids. Kommissionen ska utvärdera 
från fall till fall huruvida ett undantag 
kan beviljas i vederbörligen motiverade 
fall. Kommissionen ska utarbeta tydligt 
definierade och objektiva kriterier som 
utan onödigt dröjsmål ska offentliggöras i 
form av riktlinjer för medlemsstaternas 
myndigheter.
2. En separat databas ska skapas 
över stödmottagare som har beviljats 
undantag att överskrida taket på 
1 000 000 EUR. Kommissionen ska i det 
digitala rapporteringssystemet samla in 
uppgifter om alla betalningar som gjorts 
till varje stödmottagare, inbegripet 
verkliga huvudmän, och lägga ihop det 
totala beloppet per verklig huvudman.
3. Rapporteringssystemet ska 
anpassas för detta ändamål.
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Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 19b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19b
Extern revision

1. Revisionsrätten ska utöva sina 
befogenheter i enlighet med artikel 7 i den 
här förordningen samt i 
överensstämmelse med artikel 287.1 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.
2. Revisionsrätten ska informeras om 
de interna regler som avses i artikel 60.1 i 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046, 
inklusive utnämningen av utanordnare 
samt den möjlighet till delegering som 
avses i artikel 79 i den förordningen.
3. Revisionsrätten får avge yttranden 
om frågor som avser faciliteten på 
kommissionens, rådets eller parlamentets 
begäran.
4. Vid samma tidpunkt som den 
årliga rapport som avses i artikel 258 i 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 ska 
revisionsrätten avseende faciliteten avge 
en revisionsförklaring till 
Europaparlamentet och rådet om 
räkenskapernas tillförlitlighet och de 
underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet, vilken ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
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planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens. För att 
säkerställa ökad insyn och 
ansvarsskyldighet ska medlemsstaternas 
företrädare med ansvar för planerna för 
återhämtning och resiliens samt berörda 
institutioner och intressenter, på 
Europaparlamentets begäran, inför 
behöriga utskott diskutera de åtgärder 
som föreskrivs och som ska vidtas i 
enlighet med denna förordning. 
Medlemsstaterna ska samtidigt förse 
Europaparlamentet och rådet med 
relevanta uppgifter när som helst under 
processen.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars 
utlämnande skulle äventyra 
allmänintresset i medlemsstaten.

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens delegerade akt i 
enlighet med artikel 17 samt de nationella 
rapporter som föreskrivs i artikel 20 i den 
här förordningen till Europaparlamentet 
och rådet utan onödigt dröjsmål.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får delta i 
kommunikationsverksamhet för att 
säkerställa att unionens finansiering 
synliggörs i samband med det ekonomiska 
stöd som avses i den berörda planen för 
återhämtning och resiliens, bland annat 
genom gemensam 
kommunikationsverksamhet med de 
berörda nationella myndigheterna.

2. Kommissionen får delta i 
kommunikationsverksamhet för att 
säkerställa att unionens finansiering 
synliggörs genom en tydlig 
unionsmärkning i samband med det 
ekonomiska stöd som avses i den berörda 
planen för återhämtning och resiliens, 
bland annat genom gemensam 
kommunikationsverksamhet med de 
berörda nationella, regionala och lokala 
myndigheterna samt med 
branschorganisationer och relevanta 
civilsamhällesorganisationer. 
Kommissionen ska se till att utgifterna 
inom ramen för faciliteten synliggörs 
genom att klart ange att de projekt som 
får stöd tydligt ska märkas som ”EU-
initiativ för återhämtning”.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska rapportera 
halvårsvis till Europaparlamentet om de 
framsteg som gjorts med att nå delmålen i 
planerna för återhämtning och resiliens 
samt om planernas komplementaritet med 
befintliga unionsprogram. 
Halvårsrapporterna ska innehålla en 
uppdelning per medlemsstat av den 
unionsbudget som genomförts, med 
uppgift om vilken verksamhet som har fått 
stöd från unionens budget, inklusive de 
sammanlagda belopp som mottagits per 
slutmottagare, med hjälp av det digitala 
rapporteringssystemet.
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Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 22 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Införa enkla och tydliga 
förfaranden för att undvika en alltför stor 
administrativ börda för berörda 
myndigheter och slutmottagare.

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det digitala rapporteringssystemet 
ska centralisera den information som 
krävs för att identifiera slutmottagarna, 
inbegripet deras verkliga huvudmän, av 
det finansiella stödet inom ramen för 
faciliteten för den verksamhet som bedrivs 
inom ramen för faciliteten i varje 
medlemsstat. Det är de nationella 
myndigheternas ansvar att genomföra en 
fullständig due diligence-granskning. 

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årsrapport Halvårsrapport

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska lägga fram en 
årsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

1. Kommissionen ska lägga fram en 
halvårsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

2. Halvårsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten samt utbetalningarnas 
utveckling. 

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Årsrapporten ska också innehålla 
följande information:

3. Halvårsrapporten ska också 
innehålla följande information: 

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) En fullständig förteckning över 
facilitetens slutmottagare samt syftet med 
varje verksamhet som helt eller delvis 
finansieras genom faciliteten. 
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Motivering

En sådan förteckning skulle, när den väl har offentliggjorts, hjälpa alla relevanta institutioner 
eller organ, t.ex. Europaparlamentet, Olaf, Europeiska revisionsrätten eller Europeiska 
åklagarmyndigheten att genomföra nödvändiga revisioner och kontroller.

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Ett avsnitt för varje medlemsstat 
som beskriver hur principen om sund 
ekonomisk förvaltning följs i enlighet med 
artikel 61 i budgetförordningen.

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Årsrapporten ska översändas till 
Europaparlamentet och rådet som en del 
av den integrerade finansiella 
rapporteringen och 
redovisningsrapporteringen och ska ingå i 
det årliga förfarandet för att bevilja 
kommissionen ansvarsfrihet för 
genomförandet av budgeten i enlighet 
med artiklarna 260–262 i förordning (EU, 
Euratom) 2018/1046, som ett separat 
kapitel i betänkandet om ansvarsfrihet för 
kommissionen i enlighet med artikel 7 
i denna förordning.

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, 
i synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medier och allmänhet.

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, 
i synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till allmänheten, 
däribland genom medier på icke-
diskriminerande grund.

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att synliggöra Europeiska 
unionens stöd genom faciliteten för 
återhämtning och resiliens är 
medlemsstaterna skyldiga att informera 
sina medborgare om projekt som 
finansieras genom faciliteten i public 
service radio och tv. Om investeringarna 
överstiger 0,1 procent av medlemsstatens 
BNP ska en företrädare för kommissionen 
närvara vid invigningsceremonin för att 
lyfta fram unionens investeringar.

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska i sin 
kommunikation använda lokala aktörer 
för att se till att medlen snabbt når 
behövande stödmottagare och undanröja 
alla hinder för information om 
tillgängliga medel från faciliteten.
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Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artikel 14 ska 
ges till kommissionen till och med den 31 
december 2028.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 14 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare 
datum som anges i beslutet. Det påverkar 
inte giltigheten av delegerade akter som 
redan har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Om skyldigheten att involvera 
intressenter i utarbetande av planerna för 
återhämtning och resiliens enligt artikel 
15.5 i denna förordning uppfyllts fullt ut i 
enlighet med partnerskapsprincipen.

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – punkt 2.7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.7a Planen för återhämtning och 
resiliens har utarbetats med lämpligt 
deltagande av berörda parter, inbegripet 
regionala och lokala myndigheter 
(inbegripet nationella och regionala 
huvudstäder och/eller de tio största 
städerna i en viss medlemsstat), 
civilsamhällesorganisationer samt 
arbetsmarknadens parter och företrädare 
för näringslivet, i enlighet med 
partnerskapsprincipen. Kommissionen 
ska beakta följande vid bedömningen 
enligt detta kriterium:
– Medlemsstaten inledde en dialog med de 
berörda parterna i samband med 
utarbetandet av planerna för 
återhämtning och resiliens, organiserade 
kanaler inrättades för att samla in och 
analysera berörda parters synpunkter. 
Lämpliga forum hölls där berörda parter 
deltog för att diskutera planerna för 
återhämtning och resiliens.
– Medlemsstaten undersökte, utvärderade 
och tog hänsyn till de berörda parternas 
förslag.
Bedömning
A – I stor utsträckning
B – I medelstor utsträckning
C – I liten utsträckning
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12.10.2020

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

till budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för 
återhämtning och resiliens
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Föredragande av yttrande: Corina Crețu

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet och utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19-pandemin. 
Denna pandemi är mycket mer än en 
hälsokris; dess ekonomiska och sociala 
konsekvenser varierar från land till land, 
och följden kommer eventuellt att bli ökad 
fattigdom och ojämlikhet inom EU. 
Investeringar inom ramen för faciliteten 
för återhämtning och resiliens (nedan 
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på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

”faciliteten”) bör därför rikta in sig på 
existerande ojämlikheter avseende hälsa i 
hela unionen, samt garantera lika skydd 
med särskild uppmärksamhet på de mest 
utsatta i samhället. Den nuvarande covid-
19-pandemin och den tidigare ekonomiska 
och finansiella krisen har visat att 
utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att tackla och reagera mer 
effektivt på kriser och att återhämta sig 
snabbare från dem. Följderna av covid-19-
krisen på medellång och lång sikt för 
ekonomin i stort, och i synnerhet för 
hälso- och sjukvårdssektorn, kommer att 
vara beroende på hur snabbt 
medlemsstaternas ekonomier kommer att 
återhämta sig från krisen, vilket i sin tur 
beror på medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar och 
sammanhängande återhämtning och 
undvika att ytterligare öka skillnaderna i 
unionen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
avgörande betydelse för att kunna uppnå en 
hållbar återhämtning och stödja den 

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen är en av unionens 
politiska prioriteringar som syftar till att 
undvika de misstag som gjordes under 
hanteringen av den senaste globala 
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ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 
mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning.

ekonomiska, sociala och finansiella 
krisen, vilka ledde till att de ekonomiska 
och sociala skillnaderna förvärrades. 
Reformerna är därför av avgörande 
betydelse för att kunna uppnå en hållbar 
återhämtning och stödja den ekonomiska, 
sociala och territoriella 
sammanhållningsprocessen uppåt. Detta 
är ännu viktigare efter pandemikrisen för 
att bana väg för en snabb återhämtning och 
ekonomisk utveckling på medellång och 
lång sikt.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Goda styrelseformer är en 
förutsättning för att framgångsrikt 
hantera och förvalta en reform. Den 
administrativa kapaciteten hos offentliga 
myndigheter och en rad olika aktörer 
spelar en nyckelroll i detta avseende och i 
presentationen och genomförandet av 
budgeten, redovisning och revision av 
räkenskaper samt vid kontroller av 
ansvaret hos aktörer i 
budgetförvaltningen, i enlighet med de 
finansiella regler som antagits på 
grundval av artikel 322 i fördraget. 
Offentliga myndigheter och stödmottagare 
bör därför genomföra 
kapacitetsuppbyggnad i lämplig 
omfattning.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
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kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar med europeiskt mervärde 
som i denna särskilda situation kan bidra 
till att påskynda den ekonomiska 
återhämtningen i medlemsstaterna, 
undvika tusentals förlorade 
arbetstillfällen och stärka 
tillväxtpotentialen på medellång och lång 
sikt. Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren, 
överkomlig och förnybar energi, öka 
energieffektiviteten inom bostadssektorn 
och andra nyckelsektorer av ekonomin, 
och öka produktivitet, är viktiga inslag för 
att främja och uppnå en hållbar tillväxt för 
alla och bidra till att skapa högkvalitativa 
arbetstillfällen samt främja 
konkurrenskraften. De kommer också att 
bidra till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna och främja en 
kunskapsbaserad ekonomi, i syfte att 
minska ojämlikheterna som blottats av 
covid-19-pandemin, i synnerhet den 
digitala klyftan i regioner som omfattas av 
artikel 174 i fördraget. Det behövs större 
investeringar i digitalisering, digital 
innovation och digital konnektivitet, vilket 
skulle göra en rättvis omställning till den 
digitala ekonomin möjlig, särskilt för de 
mest utsatta i samhället, såsom äldre 
personer.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) När det gäller investeringar inom 
ramen för faciliteten bör 
partnerskapsprincipen och flernivåstyret 
stärkas i alla regioner och kommuner. 
Flernivåstyret är viktigt i den europeiska 
planeringsterminen, eftersom covid-19-
pandemin har påverkat territorierna inom 
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en medlemsstat på olika sätt. Därför är 
engagemanget från regionala och lokala 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens organisationer samt 
relevanta organ som företräder det civila 
samhället, såsom icke-statliga 
organisationer, synnerligen viktigt för det 
arbete som utförs inom ramen för 
faciliteten. Medlemsstaterna bör samråda 
med alla partner när de utarbetar och 
genomför sina planer för återhämtning 
och resiliens, och se till att medlen snabbt 
når behövande stödmottagare. Eftersom 
sektorer som domineras av ungdomar 
under 25 år och kvinnor har drabbats 
oproportionerligt hårt av covid-19-krisen, 
och arbetslösheten ökar inom dessa 
sektorer, måste man ta itu med deras 
särskilda situation. Som en följd av detta 
bör jämställdhet göras till en prioritering i 
alla skeden av utarbetandet och 
genomförandet av planerna för 
återhämtning och resiliens, i syfte att 
hantera den befintliga klyftan mellan 
könen. Uppmärksamhet bör ägnas åt både 
stadsområden som drivkrafter för grön 
och digital omvandling och åt regioner 
med naturbetingade eller demografiska 
nackdelar.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge ett robust direkt 
ekonomiskt stöd till medlemsstaterna 
genom ett innovativt verktyg. För detta 
ändamål bör faciliteten inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
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strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

investeringar som kommer att medföra 
förbättrad hållbarhet och konkurrenskraft 
för medlemsstaterna. Faciliteten bör vara 
omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) De övergripande principerna i 
artiklarna 8, 10 och 11 i fördraget och 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna bör 
respekteras och likaså skyldigheterna 
inom ramen för FN:s konvention om 
barnets rättigheter och FN:s konvention 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Vidare bör målen 
för faciliteten täcka hållbar utveckling 
och unionens arbete för att bevara, 
skydda och förbättra miljön i enlighet 
med artikel 191.1 i fördraget, och de 
åtaganden som gjorts inom ramen för 
Parisavtalet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt, vid sidan av 
dess övriga utvecklingsmål, och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
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25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
bidra till klimatmålen.

och till att uppnå det övergripande målet att 
[...] 30 [...] % av utgifterna i unionens 
budget ska bidra till klimatmålen. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
säkerställa enhetlighet, samstämdhet och 
synergier med FN:s Agenda 2030. För att 
en investering ska kunna betraktas som 
hållbar bör taxonomin tillämpas, i 
enlighet med bland annat 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) nr 
2019/20881a och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 
27 november 2019 om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar som 
ska lämnas inom den finansiella 
tjänstesektorn1b, avseende miljömässigt 
hållbara ekonomiska verksamheter.
__________
1a EUT L 198, 22.6.2020, s. 13.
1b EUT L 317, 9.12.2019, s. 1.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt att de nationella planer som läggs 
fram i enlighet med denna förordning inte 
bara främjar den gröna omställningen, utan 
även den digitala omvandlingen. De 
kommer båda att spela en framträdande 
roll vid återstarten och moderniseringen av 
vår ekonomi.

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner. 
Med beaktande av medlemsstaternas 
tillväxtprioriteringar bör vederbörlig 
uppmärksamhet också ägnas åt att de 
nationella planer som läggs fram i enlighet 
med denna förordning inte bara främjar 
den gröna omställningen, utan även den 
digitala omvandlingen, som är 
kunskapsbaserad. De kommer båda att 
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spela en mycket viktig roll vid 
omvandlingen och moderniseringen av vår 
ekonomi.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att möjliggöra åtgärder som 
knyter faciliteten till en sund ekonomisk 
styrning, i syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet, bör rådet ges 
befogenheten att, på förslag av 
kommissionen och genom 
genomförandeakter, avbryta tidsfristen 
för antagande av beslut om förslag till 
planer för återhämtning och resiliens och 
hålla inne utbetalningar inom faciliteten, 
i händelse av betydande bristande 
efterlevnad i samband med relevanta fall 
som rör den ekonomiska 
styrningsprocessen i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) YYYY/XX 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser]. Befogenheten att upphäva 
dessa avbrott och innehållanden med 
hjälp av genomförandeakter, på förslag 
från kommissionen, bör också ges till 
rådet när det gäller samma relevanta fall.

utgår

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning för en mer harmonisk 
utveckling i medlemsstaterna. I detta syfte 
bör den bidra till att förbättra resiliensen 
och anpassningsförmågan i 
medlemsstaterna, lindra krisens sociala och 
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digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

ekonomiska konsekvenser och stödja den 
gröna och digitala omställningen som 
syftar till att uppnå ett klimatneutralt 
Europa senast 2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier 
och främja investeringar inom 
nyckelsektorer, främja skapandet och 
bevarandet av högkvalitativa 
arbetstillfällen, inbegripet för unga 
människor under 25 år och kvinnor, 
stärka sociala rättigheter, i 
överensstämmelse med den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, 

samt främja hållbar ekonomisk tillväxt på 
medellång och lång sikt. För att 
säkerställa att ingen hamnar på 
efterkälken bör särskild uppmärksamhet 
ägnas åt de mest utsatta 
befolkningsgrupperna. Faciliteten bör 
också bidra till att jämställdhet uppnås i 
enlighet med artikel 8 i fördraget.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
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prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimatrelaterade, 
miljömässiga och digitala prioriteringar 
samt social, ekonomisk och territoriell 
sammanhållning.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat, med beaktande av andelen 
unga som varken arbetar eller studerar 
och andelen personer som riskerar att 
drabbas av fattigdom.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 30 
april, i form av en separat bilaga till det 
nationella reformprogrammet. För att 
säkerställa ett snabbt genomförande bör 
medlemsstaterna den 15 oktober 
föregående år kunna lägga fram ett utkast 
till plan tillsammans med ett utkast till 
budget för det kommande året.

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 30 
april, i form av en separat bilaga till det 
nationella reformprogrammet. För att 
säkerställa ett snabbt genomförande bör 
medlemsstaterna den 15 oktober 
föregående år lägga fram ett utkast till plan 
tillsammans med ett utkast till budget för 
det kommande året. Planer för 
återhämtning och resiliens som läggs 
fram av medlemsstaterna bör vara 
allmänt tillgängliga.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
gröna och digitala omställningen. Den bör 
också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Europaparlamentet bör ha 
tillgång till all information om 
förhandlingarna mellan kommissionen 
och medlemsstaterna om de enskilda 
planerna för återhämtning och resiliens i 
alla skeden av förfarandet. Planen för 
återhämtning och resiliens bör identifiera 
de sektorer som släpar efter, fastställa 
detaljerade åtgärder för dess 
genomförande, inbegripet mål och delmål, 
och den förväntade effekten av planen för 
återhämtning och resiliens på 
tillväxtpotentialen, skapandet av 
högkvalitativa arbetstillfällen, inbegripet 
för unga människor under 25 år och 
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europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

kvinnor, stärka sociala rättigheter samt 
öka den ekonomiska och sociala 
resiliensen för att på så sätt bättre kunna 
hantera olika typer av symmetriska och 
asymmetriska chocker. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
gröna och digitala omställningen och en 
starkare konkurrenskraft. Den bör också 
innehålla en förklaring av förenligheten 
mellan den föreslagna planen för 
återhämtning och resiliens och de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer att beakta den 
motivering och de delar som den berörda 
medlemsstaten tillhandahåller samt det 
godkännande som de involverade 
aktörerna ger och bedöma om den plan för 
återhämtning och resiliens som 
medlemsstaten föreslår förväntas bidra till 
att på ett effektivt sätt ta itu med de 
utmaningar som fastställs i den relevanta 
landsspecifika rekommendationen som 
riktas till den berörda medlemsstaten eller i 
andra relevanta dokument som officiellt 
antagits av kommissionen inom den 
europeiska planeringsterminen, om planen 
innehåller åtgärder som effektivt bidrar till 
den gröna och digitala omställningen, 
bättre resiliens inom hälso- och 
sjukvården och starkare konkurrenskraft 
och tar itu med de utmaningar som följer 
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på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

av den, om planen förväntas ha en 
bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten, om den förväntas bidra 
effektivt till att stärka medlemsstatens 
hållbara och inkluderande 
tillväxtpotential, möjligheten att locka till 
sig investeringar, högkvalitativ 
sysselsättning för alla och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, lindra krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen. om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
och offentlig-privata investeringsprojekt 
som utgör enhetliga, effektiva och 
lämpliga insatser. och om det arrangemang 
som föreslagits av den berörda 
medlemsstaten förväntas säkerställa ett 
effektivt genomförande av planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet de 
föreslagna delmålen och målen samt de 
relaterade indikatorerna.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För enkelhetens skull bör det 
ekonomiska bidraget fastställas på basis av 
enkla kriterier. Det ekonomiska bidraget 
bör fastställas på grundval av de 
uppskattade totala kostnaderna för den plan 
för återhämtning och resiliens som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten.

(25) För enkelhetens skull bör det 
ekonomiska bidraget fastställas på basis av 
enkla kriterier som respekterar 
medlemsstaternas behov. Det ekonomiska 
bidraget bör fastställas på grundval av de 
uppskattade totala kostnaderna för den plan 
för återhämtning och resiliens som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2024. För minst 60 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 31 
december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2024.

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2025. För minst 60 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 31 
december 2024. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2025.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2025. I syfte 
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att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 4,7 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 4,7 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 
delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens. Det bör vara 
möjligt att hålla inne och annullera det 
ekonomiska bidraget om medlemsstaten 
inte genomför planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt. 
Lämpliga kontradiktoriska förfaranden bör 
inrättas för att säkerställa att 
kommissionens beslut avseende 
innehållande, annullering och återkrav av 
betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter.

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 
delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens, och 
åtgärdande av brister bör prioriteras 
framför sanktioner. Det bör vara möjligt 
att hålla inne och annullera det ekonomiska 
bidraget om medlemsstaten inte genomför 
planen för återhämtning och resiliens på ett 
tillfredsställande sätt. Lämpliga 
kontradiktoriska förfaranden bör inrättas 
för att säkerställa att kommissionens beslut 
avseende innehållande, annullering och 
återkrav av betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter. Kommissionen bör underrätta 
Europaparlamentet och rådet om sitt 
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beslut om att innehålla eller annullera 
ekonomiska bidrag till en medlemsstat. 
För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna, i 
enlighet med den europeiska 
planeringsterminen, rapportera om de 
framsteg som gjorts när det gäller att 
uppfylla planen för återhämtning och 
resiliens.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För öppenhetens skull bör de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov informera om 
dem.

(34) För öppenhetens skull ska de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen liksom en fullständig 
förteckning över slutliga stödmottagare 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet, och kommissionen bör vid behov 
informera om dem.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/201314, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/9515, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/9616 och rådets förordning (EU) 
2017/193917 ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt, korrigering och utredning av 
oriktigheter och bedrägeri, krav på 
återbetalning av belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall 
administrativa sanktioner. I synnerhet 

(40) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/201314, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/9515, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/9616 och rådets förordning (EU) 
2017/193917 ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt, korrigering och utredning av 
oriktigheter och bedrägeri, krav på 
återbetalning av belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall 
administrativa sanktioner. I synnerhet 
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gäller att Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet 
med förordning (EU) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, 
utföra administrativa utredningar, 
inbegripet kontroller och inspektioner på 
plats, i syfte att fastställa om det har 
förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med förordning (EU) 2017/1939 får 
Europeiska åklagarmyndigheten i 
överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/137118 utreda och lagföra 
bedrägeri och andra brott som skadar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med budgetförordningen ska varje person 
eller enhet som tar emot medel från 
unionen samarbeta fullständigt för att 
skydda unionens ekonomiska intressen, ge 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten alla rättigheter och all 
tillgång som behövs och säkerställa att 
tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter till 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten.

gäller att Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet 
med förordning (EU) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, 
utföra administrativa utredningar, 
inbegripet kontroller och inspektioner på 
plats, i syfte att fastställa om det har 
förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med förordning (EU) 2017/1939 får 
Europeiska åklagarmyndigheten i 
överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/137118 utreda och lagföra 
bedrägeri och andra brott som skadar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med budgetförordningen ska varje person 
eller enhet som tar emot medel från 
unionen samarbeta fullständigt för att 
skydda unionens ekonomiska intressen, ge 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten alla rättigheter och all 
tillgång som behövs och säkerställa att 
tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter till 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten. Europaparlamentet bör 
utöva sin demokratiska förhandskontroll 
och efterhandskontroll av att de medel 
som tillhandahålls inom ramen för 
faciliteten används väl, ger ett verkligt 
europeiskt mervärde och stöder 
medlemsstaternas ekonomiska och sociala 
resiliens. Medlemsstaterna uppmanas 
därför att anta och tillämpa effektiva 
bedrägeribekämpningsåtgärder som 
genomförs med stöd av befintliga organ 
för bedrägeribekämpning på 
medlemsstats- och unionsnivå, såsom 
Olaf och, i förekommande fall, 
Europeiska åklagarmyndigheten, och de 
uppmanas även till att övervaka att 
rättsstatsprincipen genomförs.
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__________ __________
14 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

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

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

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

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

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

17 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

17 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

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

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

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. den europeiska planeringsterminen 
för samordning av den ekonomiska 
politiken (nedan kallad den europeiska 
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planeringsterminen): det förfarande som 
anges i artikel 2-a i rådets förordning (EG) 
nr 1466/9720.

planeringsterminen): det förfarande som 
anges i artikel 2-a i rådets förordning (EG) 
nr 1466/9720. Tillämpningen av denna 
förordning ska kompletteras med 
regionernas, städernas och kommunernas 
deltagande.

__________ __________
20 Rådets förordning (EG) nr 1466/97 av 
den 7 juli 1997 om förstärkning av 
övervakningen av de offentliga finanserna 
samt övervakningen och samordningen av 
den ekonomiska politiken (EGT L 209, 
2.8.1997, s. 1).

20 Rådets förordning (EG) nr 1466/97 av 
den 7 juli 1997 om förstärkning av 
övervakningen av de offentliga finanserna 
samt övervakningen och samordningen av 
den ekonomiska politiken (EGT L 209, 
2.8.1997, s. 1).

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 Artikel 3

Tillämpningsområde Tillämpningsområde

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, utbildning och 
kompetens, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
sysselsättning och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet.

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, inbegripet vård, 
konkurrenskraft, resiliens, 
samordningskapacitet, 
krishanteringsförfaranden, produktivitet, 
utbildning och kompetens, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar samt 
de finansiella systemens stabilitet.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
för en mer harmonisk utveckling genom 
att förbättra medlemsstaternas resiliens och 
anpassningsförmåga, lindra krisens sociala 
och ekonomiska konsekvenser, och 
samtidigt tackla sociala ojämlikheter och 
stödja den gröna och digitala 
omställningen, och därigenom bidra till att 
återställa tillväxtpotentialen i unionens 
ekonomier, göra ekonomierna mer 
konkurrenskraftiga och 
kunskapsbaserade, främja skapandet och 
bevarandet av arbetstillfällen efter covid-
19-krisen, särskilt inom sjuk- och 
hälsovårdssektorn, och främja hållbar 
tillväxt på medellång och lång sikt.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Övergripande principer

1. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska säkerställa respekten 
för de grundläggande rättigheterna och 
efterlevnaden av Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna vid tillämpningen av 
faciliteten.
Eftersom denna stadga omfattar alla 
rättigheter som täcks av EU-domstolens 
rättspraxis, de rättigheter och friheter som 
fastställs i den europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och andra rättigheter och principer som 
följer av gemensamma konstitutionella 
traditioner i Europeiska unionens 
medlemsstater och andra internationella 
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instrument, ska lämpliga åtgärder vidtas 
för att förhindra kränkningar av dessa 
grundläggande rättigheter, såsom 
antidiskriminering och bristande 
jämställdhet.
2. Facilitetens mål ska eftersträvas i 
överensstämmelse med målet att verka för 
hållbar utveckling i enlighet med artikel 
11 i fördraget.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De belopp som avses i punkt 1 a får 
också täcka utgifter för den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för att förvalta varje 
instrument och för att uppnå dess mål, 
särskilt studier, expertmöten, 
informations- och 
kommunikationsåtgärder, inbegripet 
övergripande information om unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de har 
anknytning till denna förordnings mål, 
utgifter för it-nätverk som fokuserar på 
informationsbehandling och -utbyte, 
gemensamma it-verktyg samt alla andra 
utgifter för tekniskt och administrativt stöd 
som kommissionen har för förvaltningen 
av varje instrument. Utgifterna får också 
täcka kostnader för annan 
stödverksamhet såsom kvalitetskontroll 
och övervakning av projekt på fältet samt 
kostnader för inbördes rådgivning och 
experter för bedömning och 
genomförande av reformer och 
investeringar.

2. De belopp som avses i punkt 1 a får 
också täcka utgifter för den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för att förvalta varje 
instrument och för att uppnå dess mål, 
informations- och 
kommunikationsåtgärder, inbegripet 
övergripande information om unionens 
politiska prioriteringar och utgifter för 
administrativt stöd som kommissionen, 
medlemsstaterna eller förvaltande 
myndigheter har i samband med varje 
instruments funktion. Utgifterna får 
också täcka kostnader för annan 
stödverksamhet såsom kvalitetskontroll 
och övervakning av projekt på fältet samt 
kostnader för inbördes rådgivning för 
bedömning och genomförande av 
reformer och investeringar.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Medel från program med delad 

förvaltning
Medel som tilldelas medlemsstaterna 
inom ramen för delad förvaltning får på 
deras begäran överföras till faciliteten. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen. Dessa medel ska 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd inom faciliteten ska ges utöver det 
stöd som ges inom andra unionsfonder och 
program. Reform- och investeringsprojekt 
kan få stöd från andra unionsprogram och 
unionsinstrument, under förutsättning att 
sådant stöd inte täcker samma kostnad.

Stöd inom faciliteten ska ges utöver det 
stöd som ges inom andra unionsfonder och 
program, men eventuella överlappningar 
ska undvikas. Reform- och 
investeringsprojekt kan få stöd från andra 
unionsprogram och unionsinstrument, 
under förutsättning att sådant stöd inte 
täcker samma kostnad.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 

ekonomisk styrning
1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
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förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
avbryta tidsfristen för antagande av 
sådana beslut som avses i artikel 17.1 och 
17.2 eller om att hålla inne utbetalningar 
inom faciliteten.
Det beslut om att hålla inne utbetalningar 
som avses i punkt 1 ska tillämpas på 
betalningsansökningar som lämnas in 
efter dagen för beslutet om innehållande.
Avbrottet av den tidsfrist som avses i 
artikel 17 ska tillämpas från och med 
dagen efter det att det beslut som avses i 
punkt 1 antogs.
Vid ett innehållande av utbetalningar ska 
artikel 15.9 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] gälla.
2. I händelse av något av de fall som 
anges i artikel 15.11 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
upphäva det avbrott av tidsfristen eller det 
innehållande av utbetalningar som avses i 
föregående punkt.
De relevanta förfarandena eller 
utbetalningarna ska återupptas dagen 
efter det att avbrottet eller innehållandet 
har upphävts.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas 
för varje medlemsstat för tilldelning av det 
belopp som avses i artikel 5.1 a med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, inversen 
av bruttonationalprodukten (BNP) per 
capita och den relativa arbetslösheten i 
varje medlemsstat.

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas 
för varje medlemsstat för tilldelning av det 
belopp som avses i artikel 5.1 a med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, inversen 
av bruttonationalprodukten (BNP) per 
capita och den relativa arbetslösheten i 
varje medlemsstat, med beaktande av 
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andelen unga som varken arbetar eller 
studerar och andelen personer som 
riskerar att drabbas av fattigdom.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden till och med den 31 
december 2022 ska kommissionen i 
enlighet med artikel 5.1 a ställa 334 950 
000 000 EUR till förfogande för 
tilldelning. Varje medlemsstat får lämna in 
ansökningar upp till deras högsta 
ekonomiska bidrag enligt artikel 10 för att 
genomföra sina planer för återhämtning 
och resiliens.

1. För perioden till och med den 31 
december 2024 ska kommissionen i 
enlighet med artikel 5.1 a ställa 334 950 
000 000 EUR till förfogande för 
tilldelning. Varje medlemsstat får lämna in 
ansökningar upp till deras högsta 
ekonomiska bidrag enligt artikel 10 för att 
genomföra sina planer för återhämtning 
och resiliens.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom översynen av förordningen 
genom en delegerad akt, och på grundval 
av en motiverad begäran från en 
medlemsstat kan de ytterligare medlen 
också göras tillgängliga för 
budgetåtaganden under 2023 och 2024.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För perioden som börjar efter den 
31 december 2022 och pågår till och med 
den 31 december 2024 får kommissionen, 
om ekonomiska medel finns tillgängliga, 

utgår
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anordna ansökningsomgångar anpassade 
till den europeiska planeringsterminens 
tidsplan. För detta ändamål ska 
kommissionen offentliggöra en preliminär 
tidsplan för de ansökningsomgångar som 
ska anordnas under perioden och för 
varje ansökningsomgång ange det belopp 
som finns tillgängligt för tilldelning. 
Varje medlemsstat får för att genomföra 
sin plan för återhämtning och resiliens 
ansöka om ett belopp som högst 
motsvarar dess andel av det tillgängliga 
beloppet för tilldelning enligt bilaga I.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Till och med den 31 december 2024 
får kommissionen på begäran av en 
medlemsstat bevilja den berörda 
medlemsstaten ett lånestöd för 
genomförandet av dess plan för 
återhämtning och resiliens.

1. Till och med den 31 december 2025 
får kommissionen på begäran av en 
medlemsstat bevilja den berörda 
medlemsstaten ett lånestöd för 
genomförandet av dess plan för 
återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får begära ett lån 
vid samma tidpunkt som en plan för 
återhämtning och resiliens enligt artikel 15 
lämnas in, eller vid en annan tidpunkt till 
och med den 31 augusti 2024. I det senare 
fallet ska begäran åtföljas av en ändrad 
plan inklusive ytterligare delmål och mål.

2. En medlemsstat får begära ett lån 
vid samma tidpunkt som en plan för 
återhämtning och resiliens enligt artikel 15 
lämnas in, eller vid en annan tidpunkt till 
och med den 31 augusti 2025. I det senare 
fallet ska begäran åtföljas av en ändrad 
plan inklusive ytterligare delmål och mål.

Ändringsförslag 37
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i ett enhetligt paket.

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren samt årliga mål. De 
planer för återhämtning och resiliens som 
berättigar till finansiering inom detta 
instrument ska omfatta åtgärder för 
genomförande av reformer och offentliga 
och offentlig-privata investeringsprojekt i 
ett enhetligt paket, som ska omfatta årliga 
mål och ett utvärderingsystem för 
genomförandet.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. Planerna 
för återhämtning och resiliens ska också 
vara förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen, såsom 
investeringar i internetanslutning för att 
hålla medborgarna, särskilt de mest 
sårbara, uppkopplade, och för att göra 
EU:s kunskapsbaserade ekonomi mer 
hållbar. Till följd av pandemin måste 
dessutom nationella hälso- och 
sjukvårdstjänster stödjas genom en 
modernisering av hälso- och 
sjukvårdsinfrastrukturen och en 
förbättring av hälso- och 
sjukvårdssystemens effektivitet i unionen. 
Planerna för återhämtning och resiliens ska 
också vara förenliga med den information 
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som medlemsstaterna lämnar i de 
nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

22 […] 22 […]

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaten ska involvera 
berörda parter, särskilt företrädare eller 
myndigheter på regional och lokal nivå, 
näringslivets och arbetsmarknadens 
organisationer samt organisationer inom 
det civila samhället, i utarbetandet och 
genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens, enligt 
delegerad förordning (EU) nr 204/2014. 
De är avgörande för att identifierar och 
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bedöma särskilda investeringsbehov i en 
given medlemsstat.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
nationella reformprogrammet och ska 
lämnas in officiellt senast den 30 april. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året.

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
nationella reformprogrammet och ska 
lämnas in officiellt senast den 30 april. 
Medlemsstaterna ska lämna in ett utkast 
till plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En förklaring av hur planen 
förväntas hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen.

(a) En förklaring av hur planen 
förväntas hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen, med 
beaktande av medlemsstatens 
utvecklingsmål.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, skapandet och/eller 
bevarandet av arbetstillfällen, inbegripet 
för unga människor under 25 och 



PE655.950v03-00 364/408 RR\1217780SV.docx

SV

ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

kvinnor, och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minskar 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser, förbättrar 
företagsstrukturer och bidrar till ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens, 
inbegripet hur insatserna kommer att 
inriktas på områden med geografiska 
särdrag och hur de relevanta 
landsspecifika utmaningarna och 
prioriteringarna förväntas hanteras i 
denna plan.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna och 
digitala omställningen eller till de 
utmaningar som följer av den.

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den 
kunskapsbaserade ekonomin, till den 
gröna och digitala omställningen eller till 
de utmaningar som följer av den. Denna 
förklaring ska bland annat omfatta de 
åtgärder som medlemsstaterna vidtar för 
att se till att unionens klimat- och 
energimål för 2030 uppnås, och de 
åtgärder som medlemsstaterna vidtar för 
att uppnå en klimatneutral ekonomi 
senast 2050.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Planerade delmål, mål och en 
preliminär tidsplan för genomförandet av 
reformerna under en period på högst fyra 
år, och av investeringarna under en period 
på högst sju år.

(d) Planerade delmål, mål och 
indikatorer som gör det möjligt att mäta 
dessa mål och en preliminär tidsplan för 
genomförandet av reformerna under en 
period på högst fyra år, och av 
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investeringarna under en period på högst 
sju år.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) En förklaring av hur den hanterar 
utmaningar avseende en god och effektiv 
styrning och kapacitetsbrister, bland 
annat genom kapacitetsuppbyggnad bland 
offentliga myndigheter och stödmottagare 
i lämplig omfattning.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Vilka kompletterande åtgärder som 
kan komma att behövas.

(h) Vilka andra kompletterande 
åtgärder som kan komma att behövas, 
inbegripet minskning av onödiga 
administrativa bördor och ökning av 
antalet offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid utarbetandet av sina förslag till 
planer för återhämtning och resiliens får 
medlemsstaterna begära att kommissionen 
anordnar ett utbyte av god praxis för att 
göra det möjligt för de ansökande 
medlemsstaterna att dra nytta av andra 
medlemsstaters erfarenheter. 
Medlemsstaterna får också begära tekniskt 
stöd inom ramen för instrumentet för 

4. Vid utarbetandet av sina förslag till 
planer för återhämtning och resiliens får 
medlemsstaterna begära att kommissionen 
anordnar ett utbyte av god praxis för att 
göra det möjligt för de ansökande 
medlemsstaterna att dra nytta av andra 
medlemsstaters erfarenheter, som ska 
offentliggöras för andra EU-institutioner 
och EU-organ. Vidare kan kommissionen 
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tekniskt stöd i enlighet med förordningen 
därom.

ge medlemsstaterna en användarvänlig 
verktygslåda med god praxis. 
Medlemsstaterna får också begära tekniskt 
stöd inom ramen för instrumentet för 
tekniskt stöd i enlighet med förordningen 
därom.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionen samarbeta nära med den 
berörda medlemsstaten. Kommissionen får 
komma med synpunkter eller begära 
ytterligare information. Den berörda 
medlemsstaten ska tillhandahålla den 
begärda ytterligare informationen och får 
vid behov revidera planen innan den 
officiellt lämnas in.

1. Vid bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens, och efter 
samråd med Europaparlamentet, ska 
kommissionen samarbeta nära med den 
berörda medlemsstaten. Kommissionen får 
komma med synpunkter eller begära 
ytterligare information. Den berörda 
medlemsstaten ska tillhandahålla den 
begärda ytterligare informationen och får 
vid behov revidera planen innan den 
officiellt lämnas in.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den kunskapsbaserade 
ekonomin och den digitala omställningen 
samt till en konkurrenskraftig ekonomi, 
och ska i detta syfte beakta följande 
kriterier: 

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den kunskapsbaserade 
ekonomin och den digitala omställningen 
för att utveckla en konkurrenskraftig 
ekonomi, eller tar itu med de utmaningar 
som följer av den.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens. 

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka den långsiktiga tillväxtpotentialen 
för en konkurrenskraftig ekonomi, 
skapandet och/eller bevarandet av 
högkvalitativa arbetstillfällen och den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala resiliens, och minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens 
för en mer harmonisk utveckling i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen.

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, och om 
betalningsplanen är förenlig med 
budgetförordningen.
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Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.

(f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör effektiva 
och enhetliga insatser som bidrar till ökad 
sysselsättning och tillväxt och 
utvecklingen av ett kunskapsbaserat 
samhälle.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, delmålen och målen samt de 
relaterade indikatorerna.

(g) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, betalningsplanen, delmålen 
och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 

1. Efter samråd med 
Europaparlamentet ska kommissionen 
genom en genomförandeakt anta ett beslut 
inom två månader från det att 
medlemsstaten officiellt lämnat in planen 
för återhämtning och resiliens. Om 
kommissionen gör en positiv bedömning 
av en plan för återhämtning och resiliens 
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investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

ska det beslutet fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Arrangemangen för att ge 
kommissionen tillgång till underliggande 
relevanta data.

(f) Arrangemangen för att ge 
kommissionen tillgång till underliggande 
relevanta data, inbegripet från nationella, 
regionala och lokala förvaltningar.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållandet ska upphävas om 
medlemsstaten har vidtagit de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de delmål och 
mål som avses i artikel 17.1 uppnås på ett 
tillfredsställande sätt.

Innehållandet ska upphävas om 
medlemsstaten har vidtagit de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de delmål och 
mål som avses i artikel 17.1 uppnås på ett 
tillfredsställande sätt och förutsatt att 
medel som använts på ett 
otillfredsställande sätt kommer att 
återbetalas.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information till Europaparlamentet och 
rådet och kommunikation om 

medlemsstaternas planer för återhämtning 
och resiliens

Europaparlamentets och rådets 
deltagande och kommunikation om 

medlemsstaternas planer för återhämtning 
och resiliens
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Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 
medlemsstaten.

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 
medlemsstaten. En sådan begäran ska inte 
tolkas extensivt.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får delta i 
kommunikationsverksamhet för att 
säkerställa att unionens finansiering 
synliggörs i samband med det ekonomiska 
stöd som avses i den berörda planen för 
återhämtning och resiliens, bland annat 
genom gemensam 
kommunikationsverksamhet med de 
berörda nationella myndigheterna.

2. Kommissionen får delta i 
kommunikationsverksamhet för att 
säkerställa att unionens finansiering 
synliggörs i samband med det ekonomiska 
stöd som avses i den berörda planen för 
återhämtning och resiliens, bland annat 
genom gemensam 
kommunikationsverksamhet med de 
berörda nationella, regionala och lokala 
myndigheterna samt med 
branschorganisationer och relevanta 
organisationer från det civila samhället.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 22 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna ska, på ett sätt som 
motsvarar deras respektive 
ansvarsområden, främja synergier och 
säkerställa en effektiv samordning mellan 
de instrument som inrättas genom denna 
förordning och andra unionsprogram och 
unionsinstrument, särskilt med åtgärder 
som finansieras av unionsfonderna. I detta 
syfte ska de göra följande:

Kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna ska, för att undvika 
överlappningar, främja synergier och 
säkerställa en effektiv samordning mellan 
de instrument som inrättas genom denna 
förordning och andra unionsprogram och 
unionsinstrument, särskilt med åtgärder 
som finansieras av unionsfonderna. I detta 
syfte ska de göra följande:

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att synliggöra unionens stöd 
genom faciliteten ska medlemsstaterna 
informera sina medborgare om projekt 
som finansieras.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– utmaningarna anses vara avgörande 
för att öka tillväxtpotentialen i den berörda 
medlemsstatens ekonomi,

– utmaningarna anses vara avgörande 
för att öka tillväxtpotentialen i den berörda 
medlemsstatens ekonomi, bland annat 
genom ansvarsfullt utnyttjande av 
potentialen för hållbar tillväxt,

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till den 
digitala omställningen av ekonomiska eller 
sociala sektorer,

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till den 
digitala omställningen av ekonomiska eller 
sociala sektorer och underlätta ökad 
tillgång till digital teknik,

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen och sysselsättningen, 
inklusive arbetstillfällen för unga 
människor under 25 och kvinnor, och den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens
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STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG
FRÅN UTSKOTTET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER OCH JÄMSTÄLLDHET 

MELLAN KVINNOR OCH MÄN

till budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för 
återhämtning och resiliens
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

För utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män: Sirpa 
Pietikäinen (föredragande)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män lägger fram 
följande ändringsförslag för budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor som 
ansvariga utskott:

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artiklarna 2 och 8 i fördraget 
föreskrivs att unionen i all sin verksamhet 
ska syfta till att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
främja jämställdhet mellan dem. 
Jämställdhetsintegrering, inbegripet 
jämställdhetsbudgetering, bör därför 
genomföras i all EU-politik och alla EU-
förordningar.
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Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken, inbegripet 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, ramen för att fastställa 
vilka nationella reformer som ska 
prioriteras och följa upp genomförandet av 
dem. Medlemsstaterna utformar egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
som till stöd för dessa reformer. Dessa 
strategier bör läggas fram tillsammans med 
de årliga nationella reformprogrammen 
som ett sätt att utforma och samordna 
prioriterade investeringsprojekt att stödja 
med nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering.

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken, inbegripet 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och FN:s mål för 
hållbar utveckling, ramen för att fastställa 
vilka nationella reformer som ska 
prioriteras och följa upp genomförandet av 
dem. Medlemsstaterna utformar egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
som till stöd för dessa reformer. Dessa 
strategier bör läggas fram tillsammans med 
de årliga nationella reformprogrammen 
som ett sätt att utforma och samordna 
prioriterade investeringsprojekt att stödja 
med nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering.

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som 
hänger samman med den demografiska 
situationen har förstärkts av covid-19. 
Den nuvarande covid-19-pandemin och 
den tidigare ekonomiska och finansiella 
krisen har visat att utvecklingen av sunda 
och motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. Covid-19-krisen har en 
oproportionerligt stor inverkan på 
kvinnor och flickor på grund av befintliga 
ojämlikheter som bland annat ledde till en 
ökad risk för könsrelaterat våld under 
nedstängningen och en ökning av 
avhoppen från arbetsmarknaden till följd 
av det ökade omsorgsarbetet och den 
högre andelen kvinnor som är anställda i 
sektorer som påverkas av nedstängningen, 
i den informella ekonomin och i sektorer 
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från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

med otrygga arbetsförhållanden.  Den 
nuvarande covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att utvecklingen av ett starkt 
välfärdssystem baserat på offentliga 
tjänster och sunda och motståndskraftiga 
ekonomier och finansiella system som 
bygger på starka ekonomiska och sociala 
strukturer hjälper medlemsstaterna att 
reagera mer effektivt och inkluderande på 
kriser och att återhämta sig snabbare från 
dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med ojämlikheterna och de 
strukturella svagheterna i ekonomierna och 
stärka deras resiliens och inkludering 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka de sociala skillnaderna i unionen och 
påskynda utvecklingen mot att uppnå 
jämställdhet.

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Utbrottet av covid-19-pandemin 
har även visat på en tydlig könsrelaterad 
inverkan på samhällen, som återspeglar 
de olika ojämlikheter som finns mellan 
kvinnor och män. En majoritet av 
arbetstagarna inom vården och andra 
samhällsviktiga tjänster i EU är kvinnor, 
och krisen har blottlagt den 
oproportionerliga börda som lagts på 
kvinnor, och även den horisontella och 
vertikala segregationen på 
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arbetsmarknaden, som förvärras av 
bristen på tjänster och infrastruktur inom 
barn- och äldreomsorgen.  Dessutom har 
den EU-omspännande ökningen av 
könsrelaterat våld under nedstängningen 
visat på en oroande brist på skydds- och 
stödmekanismer för kvinnor som är offer 
eller riskerar att utsättas för våld i 
hemmet. Detta instrument bör hjälpa 
medlemsstaterna att stödja och utveckla 
initiativ som är inriktade på kvinnors 
tillgång till entreprenörskap och 
mikrofinansiering samt naturvetenskap, 
teknik, ingenjörsvetenskap och 
matematik, och även främja 
sysselsättningsmöjligheter, särskilt inom 
den digitala och den gröna ekonomins 
prioriterade sektorer, samt säkerställa 
icke-diskriminerande 
sysselsättningsinitiativ. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt att ta itu 
med segregeringen på arbetsmarknaden, 
med åtgärder som syftar till att minska 
klyftorna mellan könen när det gäller 
sysselsättning, löner och pensioner. 
Medlemsstaterna bör också använda 
programmet för att inrätta och stärka 
initiativ för att främja och förbättra 
balansen mellan arbetsliv och privatliv, 
med särskild fokus på infrastruktur och 
tjänster inom vård- och omsorg. 
Infrastruktur och tjänster såsom 
härbärgen och stöd till våldsoffer kommer 
också att vara viktiga på vägen mot en 
återhämtning från krisen.

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
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avgörande betydelse för att kunna uppnå en 
hållbar återhämtning och stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 
mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning.

avgörande betydelse för att kunna uppnå en 
hållbar återhämtning och stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Reformerna 
måste genomföras med särskild 
uppmärksamhet på utsatta 
befolkningsgrupper och med respekt för 
jämställdheten. Detta är ännu mer 
nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning.

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kvinnor har stått i främsta ledet 
under covid-19-krisen, då de utgör en 
majoritet av hälso- och 
sjukvårdspersonalen i EU, och det har 
blivit allt svårare för ensamstående 
föräldrar, av vilka kvinnor utgör 85 %, att 
förena det obetalda omsorgsarbetet med 
det avlönade arbetet.  Investeringar i 
stabil vårdinfrastruktur är också 
avgörande för att säkerställa jämställdhet 
och kvinnors ekonomiska egenmakt, 
bygga motståndskraftiga samhällen, 
bekämpa otrygga arbetsförhållanden i en 
kvinnodominerad sektor, främja 
skapandet av arbetstillfällen samt 
förebygga fattigdom och social 
utestängning, och de har en positiv effekt 
på BNP eftersom de gör det möjligt för 
fler kvinnor att delta i avlönat arbete.

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser, däribland i offentliga tjänster, 
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investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

vilket har haft långvariga negativa 
konsekvenser för kvinnors rättigheter, 
kvinnors ekonomiska egenmakt och 
kvinnors hälsa, inbegripet sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter.  Det är 
därför viktigt att stödja investeringar i 
denna särskilda situation för att påskynda 
återhämtningen och stärka den långsiktiga 
potentialen för hållbar tillväxt och skyddet 
av omsorgsekonomin som en väsentlig del 
av den ekonomiska modellen. 
Investeringar i vårdomställningen och 
grön och digital teknik, kapacitet och 
processer som syftar till att underlätta 
omställningen till ren energi, öka 
energieffektiviteten inom bostadssektorn 
och andra nyckelsektorer av ekonomin är 
viktiga inslag för att uppnå en hållbar 
tillväxt för alla och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.  Dessutom är de 
avgörande för att underlätta övergången 
till en motståndskraftig omsorgsekonomi 
och uppnå ett jämställt samhälle.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen.

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen och andra miljömål i linje 
med EU:s taxonomi och principen om att 
inte orsaka betydande skada.  
Klimatförändringar och miljöförstöring 
påverkar i oproportionerligt hög grad 
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kvinnor, medan kvinnor är 
underrepresenterade i beslutsfattandet 
när det gäller politiken för att begränsa 
klimatförändringarna. Vi måste se till att 
kvinnor och andra sårbara grupper 
inkluderas på alla beslutsnivåer på 
nationell nivå och EU-nivå.

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning kommer att bidra till att 
främja jämställdhet, principen om 
jämställdhetsintegrering och 
undanröjandet av könsdiskriminering och 
ojämlikhet, vilket återspeglar den 
europeiska jämställdhetsstrategin 2020–
2025 och unionens åtaganden att 
genomföra FN:s mål för hållbar 
utveckling, särskilt mål 5.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt att de nationella planer som läggs 
fram i enlighet med denna förordning inte 
bara främjar den gröna omställningen, utan 
även den digitala omvandlingen. De 
kommer båda att spela en framträdande roll 
vid återstarten och moderniseringen av vår 
ekonomi.

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt att de nationella planer som läggs 
fram i enlighet med denna förordning inte 
bara främjar den gröna omställningen och 
vårdomställningen, utan även den digitala 
omvandlingen. De kommer båda att spela 
en framträdande roll vid återstarten och 
moderniseringen av vår ekonomi.
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Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, främja jämställdhet och 
stödja den gröna och digitala omställningen 
samt omställningen mot en 
motståndskraftig omsorgsekonomi, som 
syftar till att uppnå ett klimatneutralt 
Europa senast 2050 och ett könsbalanserat 
samhälle och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
jämställdhetsorienterad sysselsättning och 
skapa hållbar tillväxt för alla.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens ska vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning, 
jämställdhetsplanerna och de 
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som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom EU:s 
jämställdhetsstrategi, den europeiska 
gröna given och den digitala agendan bör 
planen också innehålla åtgärder som är 
relevanta för främjandet av jämställdhet 
och den gröna och digitala omställningen, 
såsom åtgärder för att minska den digitala 
klyftan mellan könen. Åtgärderna bör göra 
det möjligt att snabbt uppnå de mål och 
bidrag som anges i nationella energi- och 
klimatplaner och uppdateringar av dessa. 
All verksamhet som får stöd bör bedrivas 
med full respekt för unionens 
jämställdhets-, klimat- och 
miljöprioriteringar.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
gröna och digitala omställningen. Den bör 
också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, den 
jämställdhetsorienterade sysselsättningen, 
den ekonomiska och sociala resiliensen 
och jämställdheten. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
gröna och digitala omställningen samt 
omställningen mot en motståndskraftig 
omsorgsekonomi, samt främjandet av 
jämställdhet.  Den bör också innehålla en 
förklaring av förenligheten mellan den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens och de relevanta landsspecifika 
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medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

utmaningar och prioriteringar som 
fastställs inom den europeiska 
planeringsterminen. Under hela förfarandet 
bör kommissionen och medlemsstaterna 
sträva efter och upprätthålla ett nära 
samarbete.

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten, med 
deltagande av arbetsmarknadens parter 
och organisationer i det civila samhället.  
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
omställningen, vårdomställningen och 
den digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen innehåller åtgärder som effektivt 
bidrar till främjandet av jämställdhet, 
principen om jämställdhetsintegrering 
och undanröjandet av könsdiskriminering 
eller till att ta itu med de utmaningar som 
kommer av detta,  om planen förväntas ha 
en bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten, om den jämställdhetsplan 
som ingår i planen för återhämtning och 
resiliens på ett effektivt sätt tar upp 
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proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

krisens inverkan på jämställdheten, 
särskilt när det gäller sysselsättning och 
tillgång till finansiering, samt om den 
innehåller åtgärder för att förebygga och 
bekämpa könsrelaterat våld, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
jämställdhetsorienterade sysselsättning, 
jämställdhet och ekonomiska och sociala 
resiliens, lindra krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens. Dessa av 
medlemsstaterna utarbetade rapporterna 
bör vederbörligen återspeglas i de 
nationella reformprogrammen, vilka bör 
användas som ett verktyg för att rapportera 

(33) För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen, i samråd med 
arbetsmarknadens parter och 
organisationer i det civila samhället, om 
de framsteg som gjorts när det gäller att 
uppfylla planen för återhämtning och 
resiliens. Dessa av medlemsstaterna 
utarbetade rapporterna bör vederbörligen 
återspeglas i de nationella 
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om framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

reformprogrammen, vilka bör användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken.

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken. Uppgifter som samlas in för 
övervakningsändamål ska samlas in 
uppdelade efter kön.

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Det är lämpligt att kommissionen 
lägger fram en årsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning. Denna rapport bör 
innehålla information om de framsteg som 
medlemsstaterna gör enligt de godkända 
planerna för återhämtning och resiliens. 
Den bör också innehålla information om 
volymen på de intäkter som avsatts för 
faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost, och hur de 

(37) Det är lämpligt att kommissionen 
lägger fram en årsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning. Denna rapport bör 
innehålla information om de framsteg som 
medlemsstaterna gör enligt de godkända 
planerna för återhämtning och resiliens och 
deras konsekvenser för jämställdheten.  
Den bör också innehålla information om 
volymen på de intäkter som avsatts för 
faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
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belopp som erhålls genom EU:s instrument 
för återhämtning bidragit till att uppnå 
målen för faciliteten.

uppdelade per budgetpost, och hur de 
belopp som erhålls genom EU:s instrument 
för återhämtning bidragit till att uppnå 
målen för faciliteten.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) En oberoende utvärdering som 
granskar uppnåendet av målen för den 
facilitet som inrättas genom denna 
förordning, effektiviteten i användningen 
av dess medel och dess mervärde bör 
genomföras. Utvärderingen bör om 
lämpligt åtföljas av ett förslag om 
ändringar av denna förordning. En 
oberoende efterhandsutvärdering bör 
dessutom behandla instrumentens 
långsiktiga effekter.

(38) En oberoende 
jämställdhetsorienterad utvärdering, i 
samråd med kvinnoorganisationer i det 
civila samhället och experter på 
jämställdhetsbudgetering, som granskar 
uppnåendet av målen för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning, 
effektiviteten i användningen av dess 
medel och dess mervärde bör genomföras. 
Utvärderingen bör om lämpligt åtföljas av 
ett förslag om ändringar av denna 
förordning. En oberoende 
efterhandsutvärdering bör dessutom 
behandla instrumentens långsiktiga 
effekter, inbegripet för jämställdheten.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, utbildning och 
kompetens, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
sysselsättning och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet.

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen samt omställningen mot en 
motståndskraftig omsorgsekonomi, hälsa, 
konkurrenskraft, resiliens, produktivitet, 
utbildning och kompetens, jämställdhet 
forskning och innovation, smart och 
hållbar tillväxt för alla, sysselsättning och 
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investeringar samt de finansiella systemens 
stabilitet.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala, ekonomiska och 
jämställdhetsrelaterade konsekvenser och 
stödja den gröna och digitala omställningen 
samt främjandet av jämställdhet, och 
därigenom bidra till att återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier, 
öka sysselsättningen efter covid-19-krisen 
samt främja hållbar tillväxt för alla och 
jämställdhet.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. Planerna 
för återhämtning och resiliens ska också 
vara förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med och 
prioritera de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställts inom den europeiska 
planeringsterminen, särskilt de som är 
relevanta för eller härrör från den gröna 
och digitala omställningen samt 
omställningen mot en motståndskraftig 
omsorgsekonomi.  Planerna för 
återhämtning och resiliens ska också vara 
förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
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planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

energi- och klimatplaner och andra 
miljömål, och uppdateringar av dessa, 
enligt förordning (EU) 2018/199921, i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning inom Fonden för en rättvis 
omställning22 och i partnerskapsavtal och 
operativa program inom unionsfonderna. 
Planerna för återhämtning och resiliens 
ska även vara förenliga med nationella 
jämställdhetsstrategier. 

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

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

22 […] 22 […]

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, den 
jämställdhetsorienterade sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minskar 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidrar till ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens samt till 
jämställdhet.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna och 

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna och 
digitala omställningen samt till 
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digitala omställningen eller till de 
utmaningar som följer av den.

omställningen mot en motståndskraftig 
omsorgsekonomi eller till att ta itu med de 
utmaningar som följer av dem.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En nationell jämställdhetsplan för 
återhämtning, i linje med de mål som 
anges i jämställdhetsstrategin, för att 
effektivt ta itu med krisens negativa 
effekter på jämställdheten, särskilt genom 
att säkerställa skapande av arbetstillfällen 
för kvinnor, en minskning av löneklyftan 
mellan könen och tillgång till krediter för 
kvinnliga företagare, inbegripet åtgärder 
för att förebygga och bekämpa 
könsrelaterat våld, våld i hemmet och 
sexuella trakasserier. Den nationella 
jämställdhetsplanen ska utarbetas och 
genomföras tillsammans med berörda 
nationella jämställdhetsorgan och i 
samråd med kvinnorättsorganisationer 
och experter på jämställdhetsbudgetering. 

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till främjandet av 
jämställdhet och principen om 
jämställdhetsintegrering, till 
undanröjandet av könsdiskriminering 
eller till att hantera de utmaningar som 
följer av detta.
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Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) En konsekvensanalys ur ett 
jämställdhetsperspektiv som ska ligga till 
grund för de åtgärder som ingår i planen.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd. 
Kommissionen ska också kräva att 
oberoende experter genomför en 
konsekvensanalys av planen ur ett 
jämställdhetsperspektiv eller själv 
genomföra denna analys.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska bedöma betydelsen av 
och enhetligheten i planen för återhämtning 
och resiliens samt dess bidrag till den 
gröna och digitala omställningen, och ska i 
detta syfte beakta följande kriterier:

Kommissionen ska bedöma betydelsen av 
och enhetligheten i planen för återhämtning 
och resiliens samt dess bidrag till den 
gröna och digitala omställningen samt till 
omställningen mot en motståndskraftig 
omsorgsekonomi och främjandet av 
jämställdhet, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen samt omställningen mot en 
motståndskraftig omsorgsekonomi, eller 
tar itu med de utmaningar som följer av 
den.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om den jämställdhetsplan som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens på ett effektivt sätt tar upp 
krisens inverkan på jämställdheten, 
säkerställer jämställdhet, särskilt när det 
gäller sysselsättning, lika lön och tillgång 
till finansiering, bidrar till främjandet av 
principen om jämställdhetsintegrering 
och undanröjandet av 
könsdiskriminering, samt om den 
innehåller åtgärder för att förebygga och 
bekämpa könsrelaterat våld, våld i 
hemmet och sexuella trakasserier. 
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, den 
jämställdhetsorienterade sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens och till 
att öka jämställdheten. 

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att data från övervakningen av 
genomförandet av verksamheten och 
resultat samlas in ändamålsenligt, 
resurseffektivt och i rätt tid. För detta 
ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagarna av 
unionens medel.

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att data från övervakningen av 
genomförandet av verksamheten och 
resultat är jämförbara och könsuppdelade 
och samlas in ändamålsenligt, 
resurseffektivt och i rätt tid. För detta 
ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagarna av 
unionens medel.

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
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för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

faciliteten och deras konsekvenser för 
jämställdheten.

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning fyra år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering senast tre år efter 
utgången av 2027.

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning fyra år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
jämställdhetsorienterad 
efterhandsutvärdering senast tre år efter 
utgången av 2027.

Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvärderingen ska särskilt innehålla 
en bedömning av i vilken utsträckning 
målen har uppnåtts, effektiviteten i 
resursanvändningen och det europeiska 
mervärdet. Den ska också beakta den 
fortsatta relevansen vad gäller alla mål och 
åtgärder.

2. Utvärderingen ska särskilt innehålla 
en bedömning av i vilken utsträckning 
målen har uppnåtts, effektiviteten i 
resursanvändningen och det europeiska 
mervärdet samt effekterna av 
jämställdhetsintegrering. Den ska också 
beakta den fortsatta relevansen vad gäller 
alla mål och åtgärder.

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efterhandsutvärderingen ska bestå 
av en övergripande bedömning av de 
instrument som inrättas genom denna 

4. Efterhandsutvärderingen ska bestå 
av en övergripande bedömning av de 
instrument som inrättas genom denna 
förordning och ska innehålla information 
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förordning och ska innehålla information 
om dess inverkan på lång sikt.

om dess inverkan på lång sikt, inbegripet 
för jämställdheten. 

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 16.3 ska 
kommissionen bedöma betydelsen av och 
enhetligheten i planerna för återhämtning 
och resiliens och deras bidrag till den gröna 
och digitala omställningen, och ska i detta 
syfte beakta följande kriterier:

I enlighet med artikel 16.3 ska 
kommissionen bedöma betydelsen av och 
enhetligheten i planerna för återhämtning 
och resiliens och deras bidrag till den gröna 
omställningen, vårdomställningen och 
den digitala omställningen samt till 
främjandet av jämställdhet, och ska i detta 
syfte beakta följande kriterier:

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna 
omställningen, vårdomställningen och 
den digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den.

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till att främja 
jämställdhet och principen om 
jämställdhetsintegrering och 
undanröjandet av könsdiskriminering 
eller till att ta itu med därmed 
sammanhängande utmaningar, särskilt 
åtgärder för att ta itu med lönegapet 
mellan könen, tillräcklig familjeledighet 
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och flexibla arbetsformer, 
tillhandahållande av tillgänglig och 
överkomlig barnomsorg och långvarig 
vård och omsorg samt ökat deltagande på 
arbetsmarknaden för kvinnor, bland 
annat genom att säkerställa lika 
möjligheter och karriärutveckling.

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om den jämställdhetsplan som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens överensstämmer med de mål som 
fastställs i jämställdhetsstrategin och på 
ett effektivt sätt tar upp krisens inverkan 
på jämställdheten, särskilt när det gäller 
sysselsättning, lika lön och tillgång till 
finansiering, samt om den innehåller 
åtgärder för att förebygga och bekämpa 
könsrelaterat våld och sexuella 
trakasserier.

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen, 
jämställdheten och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minska krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den

2.2 Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna 
omställningen, vårdomställningen och 
den digitala omställningen eller tar itu med 
de utmaningar som följer av den

Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller
genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till 
omställningen mot en omsorgsekonomi,

Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
hantera de utmaningar som uppstår till 
följd av den gröna och/eller digitala 
omställningen,

— genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
hantera de utmaningar som uppstår till 
följd av den gröna omställningen, 
vårdomställningen och/eller den digitala 
omställningen,

Ändringsförslag 45
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2a Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till främjandet av 
jämställdhet, principen om 
jämställdhetsintegrering och 
undanröjandet av könsdiskriminering 
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eller till att hantera de utmaningar som 
följer av detta.
Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Räckvidd
- Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
att främja jämställdhet och principen om 
jämställdhetsintegrering, eller - 
genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
undanröjandet av könsdiskriminering,
eller
- genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
att ta itu med de utmaningar som uppstår 
till följd av bristande jämställdhet 
och/eller könsdiskriminering,
och
- genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas få varaktiga 
effekter.
Betyg
A – I stor utsträckning
B – I måttlig utsträckning
C – I liten utsträckning

Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.3 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3a Den jämställdhetsplan som ingår i 
planen för återhämtning och resiliens tar 
på ett effektivt sätt upp krisens inverkan 
på jämställdheten, särskilt när det gäller 
sysselsättning, lika lön och tillgång till 
finansiering, och innehåller åtgärder för 
att förebygga och bekämpa könsrelaterat 
våld och sexuella trakasserier.
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Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Räckvidd
- Genomförandet av den 
jämställdhetsplan som utarbetats i samråd 
med kvinnoorganisationer i det civila 
samhället och som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens förväntas i 
hög grad bidra till att hantera krisens 
inverkan på jämställdheten,
och
- genomförandet av jämställdhetsplanen i 
planen för återhämtning och resiliens 
förväntas avsevärt bidra till att skapa 
arbetstillfällen för kvinnor,
och
- genomförandet av jämställdhetsplanen i 
planen för återhämtning och resiliens 
förväntas minska löneklyftan mellan 
kvinnor och män,
och
- genomförandet av jämställdhetsplanen i 
planen för återhämtning och resiliens 
förväntas avsevärt bidra till att underlätta 
tillgången till krediter för kvinnliga 
företagare,
och
- genomförandet av jämställdhetsplanen i 
planen för återhämtning och resiliens 
förväntas bidra avsevärt till att förebygga 
och bekämpa könsrelaterat våld och 
sexuella trakasserier.
Betyg
A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att effektivt hantera krisens 
inverkan på jämställdheten.
B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att delvis hantera krisens 
inverkan på jämställdheten.
C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar inte till att hantera krisens 
inverkan på jämställdheten.
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Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2,4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen, 
jämställdheten och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minska krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens

Ändringsförslag 48
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternass 
ekonomi och stimulera tillväxtpotentialen i 
den berörda medlemsstatens ekonomi, 
främja skapandet av arbetstillfällen och 
mildra krisens negativa effekter, samtidigt 
som negativa effekter av dessa åtgärder 
på klimatet och miljön undviks,

— Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternass 
ekonomi och stimulera tillväxtpotentialen i 
den berörda medlemsstatens ekonomi, 
främja skapandet av arbetstillfällen och 
mildra krisens negativa effekter, samtidigt 
som jämställdhet och den gröna 
omställningen främjas,
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SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR KONSTITUTIONELLA FRÅGOR
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Ordförande
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Irene Tinagli
Ordförande
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
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Ärende: Yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (COM(2020)0408 – 
C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Till ordförandena

Utskottet för konstitutionella frågor lägger fram ett yttrande för ditt utskott inom ramen för 
det aktuella förfarandet. Vid utskottssammanträdet den 24 september 2020 beslutade utskottet 
att översända detta yttrande i form av en skrivelse.

Vid sitt sammanträde den 12 oktober 2020 behandlade utskottet för konstitutionella frågor 
detta ärende. Vid det sammanträdet1 beslutade utskottet att uppmana budgetutskottet och 
utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvariga utskott infoga följande i det förslag 
till resolution som antas:

Med vänlig hälsning

Antonio Tajani
FÖRSLAG

I sina resolutioner om Europas framtid av den 16 februari 2017 underströk parlamentet 
behovet av att förbättra unionens handlingsförmåga och att öka det demokratiska 
ansvarsutkrävandet och transparensen i dess beslutsfattande, med tanke på att 
gemenskapsmetoden är bäst lämpad för unionens funktionssätt. Parlamentet ansåg att 
beslutsförfarandena i rådet för både egna medel och den fleråriga budgetramen bör ändras 
från enhällighet till omröstning med kvalificerad majoritet och betonade behovet av att 
tillämpa det ordinarie lagstiftningsförfarandet för antagandet av förordningen om den fleråriga 
budgetramen. Även om vissa av dessa förbättringar kräver en fördragsreform är det enligt 
artikel 312.2 i EUF-fördraget redan möjligt att hålla omröstning med kvalificerad majoritet 
för rådets antagande av den fleråriga budgetramen.

I enlighet med denna ståndpunkt framhöll utskottet för konstitutionella frågor i sitt yttrande 
till budgetutskottet om förslaget till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna 
medel fördelarna med att skapa tillfällig finansiell kapacitet genom medel som kommissionen 
lånat på marknaderna på EU:s vägnar för återhämtningsinstrumentet (Next Generation EU) 
och behovet av att införa nya genuina egna medel under perioden för den fleråriga 

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Antonio Tajani (ordförande och föredragande för 
yttrande), Gabriele Bischoff (vice ordförande), Charles Goerens (vice ordförande), Giuliano Pisapia 
(vice ordförande), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (för 
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 (för Guy Verhofstadt), Miapetra Kumpula-Natri (för Pedro Silva Pereira), 
Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai Tudose, 
Loránt Vincze, and Rainer Wieland. 
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budgetramen 2021–2027 för att säkerställa trovärdigheten och hållbarheten för instrumentets 
återbetalningsplan, samtidigt som man insisterar på att den nya mekanismen kräver lämpligt 
parlamentariskt medbeslutande och ansvarsskyldighet samt så stor transparens som möjligt. 
Detta måste också gälla för besluten om fastställande av prioriteringar och utbetalningar av 
medel för alla instrument som finansieras via externa inkomster avsatta för särskilda åtgärder 
inom ramen för programmet Next Generation EU. 

Eftersom den föreslagna faciliteten för återhämtning och resiliens är en av huvudpelarna 
i återhämtningsåtgärderna inom ramen för Next Generation EU är det därför lämpligt att detta 
instrument innehåller följande bestämmelser för att säkerställa demokratisk kontroll och 
ansvarsskyldighet, med vederbörlig respekt för principen om institutionell jämvikt: 

- Tydliga europeiska prioriteringar och utgiftsmål för de prioriteringar som fastställs 
i förordningen samt en inriktning på projekt som främjar integrationen av unionen.

- Användning av delegerade akter i stället för genomförandeakter för antagande av planer 
för återhämtning och resiliens.

- En obligatorisk, punktlig och välstrukturerad översyn av facilitetens genomförande. 

- Samråd på flera nivåer med berörda parter, med företrädare eller myndigheter på 
regional och lokal nivå, näringslivets och arbetsmarknadens parter samt det civila 
samhällets organisationer och andra berörda parter, även vid utarbetandet av planerna 
för återhämtning och resiliens utan att det skapas onödiga förseningar i processen, 
i enlighet med partnerskapsprincipen.

- Regelbunden rapportering och information i god tid till Europaparlamentet och rådet, 
samtidigt och på lika villkor, både skriftligen och genom deltagande av företrädare för 
kommissionen och medlemsstaterna i möten i Europaparlamentets ansvariga utskott. 

- Inrättande av lämpliga verktyg, såsom en offentlig resultattavla, för att övervaka och 
utvärdera Europaparlamentets genomförande och deltagande i utnämningen av 
eventuella experter som bistår kommissionen.

- Tillgång för Europaparlamentet till en gemensam databas som i elektroniskt format 
innehåller detaljerad information om alla slutmottagare av medel från faciliteten.

- Tillgång till finansiering under förutsättning att de värden som fastställs i artikel 2 i EU-
fördraget respekteras i enlighet med de regler som kommer att fastställas i detta 
avseende för hela EU-budgeten.

- Ett förfarande för Europaparlamentets beviljande av ansvarsfrihet för utgifter inom 
ramen för detta instrument, med tydlig åtskillnad mellan beviljande av ansvarsfrihet för 
facilitetens utgifter och för kommissionen generellt.

Utskottet för konstitutionella frågor vill dessutom påpeka att Next Generation EU kan komma 
att fortsätta att splittra diskussionerna om så kallad moralisk risk mellan nettobidragsgivare 
och nettomottagare, om inga nya egna medel införs för att finansiera återbetalningarna till 
EU:s budget av detta exceptionella återhämtningspaket. Detta skulle skada den enighet, 
solidaritet och sammanhållning som vår union bygger på. Utskottet kräver därför ånyo 
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införandet av en korg med nya egna medel enligt en rättsligt bindande tidsram som 
åtminstone bör täcka kostnaderna för återhämtningspaketet ”Next Generation EU” 
(kapitalbelopp och ränta), för att säkerställa trovärdigheten och hållbarheten med avseende på 
paketets återbetalningsplan. Det är därför viktigt att i det interinstitutionella avtalet om 
budgetfrågor inkludera en bindande tidsplan för införandet av den nämnda korgen med nya 
egna medel under den fleråriga budgetramen 2021–2027. Detta avtal bör också syfta till att 
stärka Europaparlamentets roll när det gäller tillämpningen av de fördragsbestämmelser som 
återhämtningspaketet bygger på.

Med tanke på återhämtningsinstrumentets aldrig tidigare skådade karaktär – ett steg av 
historisk betydelse, som sammanföll med 70-årsdagen av Schumandeklarationen den 9 maj 
1950 – och dess betydelse för unionens fortsatta integration, anser utskottet för 
konstitutionella frågor att konferensen om Europas framtid är ett lämpligt tillfälle att bland 
annat diskutera de demokratiska och konstitutionella utmaningarna i samband med 
återhämtningsinstrumentets institutionella struktur och beslutsförfarandena för den fleråriga 
budgetramen och egna medel i allmänhet, med beaktande av den för närvarande begränsade 
roll som Europaparlamentet har i dessa förfaranden.
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