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Ændringsforslag 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 119
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Henvisning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til Revisionsrettens udtalelse 
nr. 6/2020,

Or. en

Ændringsforslag 120
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 120 og 121 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
("traktaten") foreskriver, at 
medlemsstaterne skal føre deres 
økonomiske politikker med henblik på at 
bidrage til virkeliggørelsen af Unionens 
mål og inden for rammerne af de 
overordnede retningslinjer, som Rådet 
fastsætter. I henhold til traktatens artikel 
148 skal medlemsstaterne gennemføre 
beskæftigelsespolitikker, der tager hensyn 
til retningslinjerne for beskæftigelse. 
Samordningen af medlemsstaternes 

(1) Artikel 120 og 121 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
("traktaten") foreskriver, at 
medlemsstaterne skal føre deres 
økonomiske politikker med henblik på at 
bidrage til virkeliggørelsen af Unionens 
mål og inden for rammerne af de 
overordnede retningslinjer, som Rådet 
fastsætter. I henhold til traktatens artikel 
148 skal medlemsstaterne gennemføre 
beskæftigelsespolitikker, der tager hensyn 
til retningslinjerne for beskæftigelse. 
Samordningen af medlemsstaternes 
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økonomiske politikker er derfor et 
spørgsmål af fælles interesse.

økonomiske politikker er af fælles 
interesse, hvilket skyldes misforholdet 
mellem euroens indførelse som fælles 
valuta og de økonomiske realiteter i de 
forskellige medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 121
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til traktatens artikel 175 
skal medlemsstaterne samordne deres 
økonomiske politik med henblik på at nå 
de mål vedrørende økonomisk, social og 
territorial samhørighed, der er fastlagt i 
artikel 174.

(2) Ifølge artikel 174 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) skal Unionen for at styrke sin 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed stræbe efter at formindske 
forskellene mellem de forskellige 
områders udviklingsniveauer og forbedre 
situationen for de mindst begunstigede 
områder eller øer, og skal der lægges 
særlig vægt på landdistrikter, områder i 
en industriel overgangsproces og 
områder, der lider af alvorlige 
naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art. I henhold til 
traktatens artikel 175 skal medlemsstaterne 
samordne deres økonomiske politik med 
henblik på at nå de mål vedrørende 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed, der er fastlagt i artikel 174.

Or. fr

Ændringsforslag 122
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det foreskrives i artikel 2 og 8 i 
traktaten, at Unionen i alle sine aktiviteter 
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skal tilstræbe at fjerne uligheder og 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder. Derfor bør integration af 
kønsaspektet, herunder kønsbudgettering, 
medtages i alle EU's politikker og 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 123
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det foreskrives i artikel 2 og 8 i 
traktaten, at Unionen i alle sine aktiviteter 
skal tilstræbe at fjerne uligheder og 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder. Derfor bør integration af 
kønsaspektet, herunder kønsbudgettering, 
medtages i alle EU's politikker og 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 124
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det er dybt beklageligt, at Rådets 
konklusion af 21. juli 2020 skar 
væsentligt ned på finansieringen til 
genopretning og resiliens gennem EU-
programmer og finansieringsinstrumenter 
fra genopretnings- og resilienspakken.

Or. en

Ændringsforslag 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de bæredygtige 
politikker ("det europæiske semester"), 
rammen til fremme af gennemførelsen af 
den europæiske grønne pagt, herunder 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, målene for bæredygtig 
udvikling, de nationale klima- og 
energiplaner, der er vedtaget i forbindelse 
med forvaltningen af energiunionen, og 
planerne for retfærdig omstilling til at 
udpege nationale reformprioriteter og følge 
deres gennemførelse. Som en del af 
målene for det europæiske semester 
adresseres også strukturreformer baseret 
på solidaritet, integration og social 
retfærdighed med henblik på at skabe 
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arbejdspladser af høj kvalitet og vækst 
samt med henblik på at sikre lighed med 
hensyn til og adgang til muligheder og 
social beskyttelse, beskytte sårbare 
grupper og forbedre levestandarden for 
alle, og medlemsstaterne udvikler selv 
deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformer, idet de tager fuldt ud højde for 
de makroøkonomiske politikkers bidrag til 
opnåelsen af målene for bæredygtig 
udvikling. Disse strategier bør fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen, som en måde at opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter på, der skal støttes 
med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 127
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
herunder principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, principielt til 
at udpege nationale reformprioriteter inden 
for økonomisk politik og til at følge deres 
gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
selv deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformer. Disse strategier bør fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
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Unionen. med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen. I forbindelse med det 
europæiske semester har Europa-
Parlamentet fastslået, at socialt ansvarlige 
reformer skal tage udgangspunkt i 
solidaritet, integration, social 
retfærdighed og en rimelig fordeling af 
velstand med henblik på at sikre lighed og 
adgang til muligheder og social 
beskyttelse, beskytte sårbare grupper og 
forbedre levestandarden for alle borgere.

Or. en

Ændringsforslag 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
herunder principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og 
målsætningerne i FN's mål for 
bæredygtig udvikling, til at udpege 
nationale bæredygtige reform- og 
investeringsprioriteter og følge deres 
gennemførelse. I denne sammenhæng, der 
skal ændres for at fremme retfærdig, 
inklusiv og bæredygtig vækst, 
beskæftigelse af høj kvalitet og 
miljøbeskyttelse, sådan som det tydeligt 
fremgår af covid-19-krisen og af den 
økonomiske og finansielle krise i 2008, 
udvikler medlemsstaterne selv deres egne 
nationale flerårige investeringsstrategier til 
støtte for disse reformer og investeringer. 
Disse strategier bør fremlægges sammen 
med de årlige nationale reformprogrammer 
og opridse og samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen.
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Or. en

Ændringsforslag 129
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
herunder principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, til at udpege 
nationale reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. Som en del af målene for 
det europæiske semester adresseres også 
strukturreformer baseret på solidaritet, 
integration og social retfærdighed med 
henblik på at skabe arbejdspladser af høj 
kvalitet og vækst samt med henblik på at 
sikre lighed med hensyn til og adgang til 
muligheder og social beskyttelse, beskytte 
sårbare grupper og forbedre 
levestandarden for alle. Medlemsstaterne 
udvikler selv deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformer. Disse strategier bør fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 130
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På EU-niveau tjener det 
europæiske semester for samordning af de 

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

politikker ("det europæiske semester") tjent 
til at udpege nationale reformprioriteter og 
følge deres gennemførelse. Den 
økonomiske genopretning efter denne 
historiske recession bør dog ske i henhold 
til målene i den europæiske grønne pagt 
og den europæiske søjle for sociale 
rettigheder med henblik på at fremme en 
ny økonomisk model for inklusiv og 
bæredygtig udvikling. Medlemsstaterne 
udvikler selv deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformer. Disse strategier bør fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 131
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 132
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser i alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Covid-19-
krisen har en uforholdsmæssigt stor 
indvirkning på kvinder og piger som følge 
af eksisterende uligheder, der bl.a. fører 
til en øget risiko for kønsbaseret vold 
under nedlukningen og en højere 
sandsynlighed for at forlade 
arbejdsmarkedet som følge af en større 
omsorgsbyrde samt en højere andel af 
kvinder ansat i sektorer, der er ramt af 
nedlukningen, i den uformelle økonomi 
og i sektorer med større udbredelse af 
usikre ansættelsesforhold. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
forskellene mellem medlemsstaterne ofte 
bliver mere udtalte i kølvandet på kriser, 
når det gælder den økonomiske udvikling, 
finanspolitiske ressourcer, levestandarder 
og kvaliteten af de offentlige tjenester. 
Økonomiske kriser øger eller tydeliggør 
på vedvarende vis uligheden mellem og i 
samfundene, medmindre deres virkninger 
hurtigt og effektivt afhjælpes gennem 
kriseberedskab og økonomisk, social, 
miljømæssig og administrativ resiliens. 
Manglende resiliens kan også føre til 
undgåelige afsmittende virkninger af 
chok mellem medlemsstaterne eller i 
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Unionen som helhed, hvilket er en 
udfordring for konvergensen og 
samhørigheden i Unionen og truer 
stabiliteten af Den Økonomiske og 
Monetære Union og det indre marked. 
Udviklingen af sunde og resiliente 
økonomier og finansielle systemer, der 
bygger på stærke økonomiske og sociale 
strukturer, hjælper medlemsstaterne til at 
reagere mere effektivt på chok og til 
hurtigere at komme på fode igen bagefter. 
De mellemsigtede og langsigtede 
konsekvenser af covid-19-krisen vil i 
meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt 
medlemsstaternes økonomier kommer sig 
over krisen, hvilket igen afhænger af det 
finanspolitiske råderum, medlemsstaterne 
har til at træffe foranstaltninger til at 
afbøde krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, og af deres økonomiers 
resiliens. Reformer og investeringer, der 
skal afhjælpe strukturelle svagheder i 
økonomierne og styrke deres resiliens, vil 
derfor være af afgørende betydning for at 
få økonomierne tilbage på vejen mod en 
bæredygtig genopretning og undgå endnu 
større forskelle i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 133
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 er et stort symmetrisk chok for 
verdensøkonomien og Unionens økonomi. 
Det har store asymmetriske sociale og 
økonomiske konsekvenser i 
medlemsstaterne og regionerne og har 
ændret de økonomiske og sociale udsigter 
år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og 
dette kræver en hurtig, effektiv og 
koordineret indsats både fra Unionen og 
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økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
stærke økonomiske og sociale strukturer 
hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

medlemsstaternes side for at håndtere de 
enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. 
Ifølge Kommissionens økonomiske 
prognose fra sommeren 2020 vil EU's 
økonomi forværres med 8,3 % i 2020, 
hvilket er betydeligt mere og giver større 
forskelle end oprindeligt anslået og 
stikker langt dybere end under 
finanskrisen i 2008. Desuden faldt 
beskæftigelsen i EU med 2,7 % i andet 
kvartal af 2020 sammenlignet med det 
foregående kvartal, efter at den allerede 
var faldet med 0,2 % i første kvartal. De 
demografisk betingede udfordringer er 
også blevet forstærket af covid-19. Den 
aktuelle covid-19-pandemi såvel som den 
tidligere økonomiske og finansielle krise i 
2008 har vist, at udvikling af sunde, 
bæredygtige, socialt afbalancerede og 
resiliente økonomier og finansielle 
systemer, der bygger på stærke 
økonomiske og sociale strukturer hjælper 
medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter på en retfærdig, 
inklusiv og bæredygtig måde. De 
mellemsigtede og langsigtede sociale og 
økonomiske konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
og samfund kommer sig over krisen, 
hvilket igen afhænger af det finanspolitiske 
råderum, medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Bæredygtige 
reformer og investeringer, der skal 
afhjælpe strukturelle svagheder i 
økonomierne og samfundene og styrke 
deres resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en retfærdig, inklusiv og 
bæredygtig genopretning og undgå endnu 
større forskelle i Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 134
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. 
Covid-19-krisen har en uforholdsmæssigt 
stor indvirkning på kvinder og piger som 
følge af eksisterende uligheder, der bl.a. 
fører til en øget risiko for kønsbaseret 
vold under nedlukningen og en højere 
sandsynlighed for at forlade 
arbejdsmarkedet som følge af en større 
omsorgsbyrde samt en højere andel af 
kvinder ansat i sektorer, der er ramt af 
nedlukningen, i den uformelle økonomi 
og i sektorer med større udbredelse af 
usikre ansættelsesforhold. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af et stærkt velfærdssystem 
baseret på offentlige tjenester og sunde og 
resiliente økonomier og finansielle 
systemer, der bygger på stærke 
økonomiske og sociale strukturer hjælper 
medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt og på en mere inklusiv måde på 
chok og til hurtigere at komme på fode 
igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe uligheder 
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og strukturelle svagheder i økonomierne og 
styrke deres resiliens og inklusionsevne, 
vil derfor være af afgørende betydning for 
at få økonomierne tilbage på vejen mod en 
bæredygtig genopretning og undgå endnu 
større sociale forskelle i Unionen samt 
gøre hurtigere fremskridt for at opnå 
ligestilling mellem kønnene.

Or. en

Ændringsforslag 135
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer og 
udfordringerne i forbindelse med social 
inklusion og social samhørighed er blevet 
forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-
19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
stærke økonomiske og sociale strukturer 
hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. Desuden har de vist, 
at nedskæringer i de offentlige udgifter til 
uddannelse, kultur og sundhed er 
kontraproduktive, når det gælder om at 
opnå en hurtig genopretning og skabe 
resiliente økonomier og samfund. De 
mellemsigtede og langsigtede 
konsekvenser af covid-19-krisen vil i 
meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt 
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svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

medlemsstaternes økonomier kommer sig 
over krisen, hvilket igen afhænger af det 
finanspolitiske råderum, medlemsstaterne 
har til at træffe foranstaltninger til at 
afbøde krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, og af deres økonomiers 
resiliens og resiliensen i de offentlige 
tjenester af almen interesse. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og de offentlige 
tjenester af almen interesse og styrke 
deres resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne og 
samfundslivet tilbage på vejen mod en 
bæredygtig genopretning og undgå endnu 
større forskelle i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 136
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
og samfund kommer sig over krisen, 
hvilket igen afhænger af medlemsstaternes 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers og sociale strukturers 
resiliens. Reformer og investeringer, der 
skal afhjælpe strukturelle svagheder i 
økonomierne og styrke deres sociale og 
økonomiske resiliens, forstået som evnen 
til at tackle økonomisk chok og opnå 
langsigtede strukturelle ændringer på en 
retfærdig og inklusiv måde med henblik 
på at styrke livskvalitet og trivsel for alle, 
vil derfor være af afgørende betydning for 
at få økonomierne tilbage på vejen mod en 
bæredygtig genopretning og mindske 
forskellene i Unionen.

(Med dette ændringsforslag erstattes 
"resiliens" med "social og økonomisk 
resiliens" i hele teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 137
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 138
Margarida Marques, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AM\1211941DA.docx 19/323 PE655.953v01-00

DA

krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

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

Or. en

Ændringsforslag 139
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt 
medlemsstaternes økonomier kommer sig 
over krisen, hvilket igen afhænger af 
medlemsstaternes budgetdisciplin og af 
deres økonomiers resiliens. 
Vækstfremmende reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne, styrke deres 
resiliens og mindske deres afhængighed af 
gældsfinansiering, vil derfor være af 
afgørende betydning for at få 
medlemsstaterne tilbage på vejen mod en 
bæredygtig genopretning og overvinde de 
økonomiske, sociale og territoriale 
forskelle i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 140
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

har til at træffe foranstaltninger til at 
afbøde krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, og af deres økonomiers 
resiliens. Reformer og investeringer, der 
skal afhjælpe strukturelle svagheder i 
økonomierne og styrke deres resiliens, vil 
derfor være af afgørende betydning for at 
få økonomierne tilbage på vejen mod en 
bæredygtig genopretning og undgå endnu 
større forskelle i Unionen, samtidig med at 
man undgår en ren tilbagevenden til 
tidligere ikkebæredygtige dynamikker.

Or. en

Ændringsforslag 141
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig og 
samhørighedsstyrkende genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 142
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

CO2-skabende energi, vil derfor være af 
afgørende betydning for at få økonomierne 
tilbage på vejen mod en bæredygtig 
genopretning og undgå endnu større 
forskelle i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 143
Margarida Marques, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 144
Victor Negrescu

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 145
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 146
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 147
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 148
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 

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

konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
stærke økonomiske og sociale strukturer 
hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af hastigheden af indsatsen og 
vedtagelsen af økonomiske 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 149
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Udbruddet af covid-19-pandemien 
har også vist sin store kønsspecifikke 
indflydelse på samfundene, der afspejler 
de forskellige uligheder mellem kvinder 
og mænd. Eftersom størstedelen af EU's 
plejepersonale og andre vigtige 
servicearbejdere er kvinder, er det ikke 
alene krisens uforholdsmæssigt store 
byrde for kvinder, der er blevet tydelig, 
men også den horisontale og vertikale 
opdeling af arbejdsmarkedet, der 
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forværres af manglen på børnepasnings- 
og ældreplejetjenester og infrastrukturer. 
Desuden har stigningen i kønsbaseret 
vold under nedlukningen i hele EU vist en 
bekymrende mangel på beskyttelse og 
støtteforanstaltninger for kvinder, der er 
ofre for eller risikerer at blive udsat for 
vold i hjemmet. Dette instrument bør 
hjælpe medlemsstaterne med at støtte og 
udvikle initiativer til fordel for kvinders 
adgang til iværksætteri, 
mikrofinansiering og STEM-fagene og 
ligeledes fremme 
beskæftigelsesmulighederne – navnlig 
inden for de prioriterede sektorer med 
digital og grøn økonomi – så man sikrer 
beskæftigelsesinitiativer uden 
forskelsbehandling. Der bør være særligt 
fokus på at tackle opdelingen af 
arbejdsmarkedet ved hjælp af 
foranstaltninger, der tager sigte på at 
udligne de kønsbaserede forskelle med 
hensyn til beskæftigelse, løn og pension. 
Medlemsstaterne bør også bruge 
programmet til at iværksætte og styrke 
initiativer, der fremmer og forbedrer 
balancen mellem arbejdsliv og privatliv, 
med specifikt fokus på plejeinfrastruktur 
og -tjenester. Infrastruktur og tjenester 
såsom krisecentre og støtte til voldsofre vil 
også være vigtigt på vejen mod 
genopretning efter krisen.

Or. en

Ændringsforslag 150
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) De økonomiske konsekvenser af 
covid-19-udbruddet har kraftigt reduceret 
det finanspolitiske råderum for mange 
medlemsstater, hvilket underminerer 
deres evne til at gennemføre vigtige 
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reform- og investeringsprioriteter. Mens 
det europæiske semester er EU's ramme 
til at udpege økonomiske reform- og 
investeringsprioriteter, vedrører behovet 
for genopretning og for at skabe resiliens, 
som understreges af covid-19, ikke kun 
den økonomiske politik og bør prioriteres 
tilstrækkeligt i udformningen og 
tilrettelæggelsen af det europæiske 
semester. Forvaltningen af Den 
Økonomiske og Monetære Union bør 
tilpasses, herunder ved at afhjælpe dens 
mangler med hensyn til parlamentarisk 
kontrol og manglende demokratisk tilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 151
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Anne-Sophie Pelletier, Elżbieta Kruk

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I betragtning af, at de kulturelle og 
kreative sektorer og industrier er blevet 
ramt særligt hårdt af covid-19-
pandemiens konsekvenser, bl.a. som følge 
af lukningen af biografer, teatre og andre 
kultursteder, det pludselige stop for 
billetsalg og et lavt annoncesalg, bør 
Unionen og dens medlemsstater 
øremærke mindst 2 % af genopretnings- 
og resiliensfaciliteten til at støtte disse 
sektorer, som er yderst vigtige for 
økonomierne, social samhørighed, 
turisme og fritidsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 152
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels
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Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Covid-19-pandemien og de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
modvirke dens effekt på økonomierne, har 
haft katastrofale konsekvenser for 
samfundslivet i alle medlemsstater. 
Uddannelse, kulturelle aktiviteter, turisme 
og fritidsaktiviteter blev næsten sat på 
pause. Derfor bør Unionen og dens 
medlemsstater også investere i 
genopretning og resiliens inden for disse 
sektorer og politikområder.

Or. en

Ændringsforslag 153
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) I betragtning af at de kulturelle og 
kreative sektorer er blevet ramt særligt 
hårdt af covid-19-pandemiens 
konsekvenser, bl.a. som følge af 
lukningen af biografer, teatre og andre 
kultursteder, det pludselige stop for 
billetsalg og et lavt annoncesalg, bør 
Unionen og dens medlemsstater 
øremærke mindst 2 % af genopretnings- 
og resiliensfaciliteten til at støtte disse 
sektorer, som er yderst vigtige for 
økonomierne, social samhørighed, 
turisme og fritidsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 154
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
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Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Forslag til forordning
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Covid-19-pandemien har vist, at 
vores uddannelsessystemer ikke er så 
resiliente, som de burde være. Pandemien 
har sandsynligvis medført den mest 
alvorlige forstyrrelse af de globale 
uddannelsessystemer i historien, og 
mange elever og studerende i Unionen 
har ingen eller begrænset adgang til 
fjernundervisning, da der mangler digitalt 
udstyr, infrastruktur og kompetencer, 
men også på grund af deres sårbare 
sociale status. Denne situation risikerer at 
forårsage et læringstab for en hel 
generation af elever og studerende. Den 
vil sandsynligvis mindske de fremtidige 
indkomstniveauer for den berørte 
generation og have en negativ indvirkning 
på arbejdsproduktiviteten, væksten og 
konkurrenceevnen i Unionen som helhed. 
Unionen og dens medlemsstater bør 
derfor sætte 10 % af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten af til investeringer i 
inklusiv uddannelse og 
erhvervsuddannelse af høj kvalitet, 
uddannelsesinfrastruktur både online og 
offline samt færdigheder og kompetencer.

Or. en

Ændringsforslag 155
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 

(5) Gennemførelsen af reformer og 
investeringer, der medvirker til at skabe en 
høj grad af resiliens i økonomier og 



AM\1211941DA.docx 33/323 PE655.953v01-00

DA

tilpasningsevnen og frigør 
vækstpotentiale, er blandt Unionens 
politiske prioriteter. De er derfor af 
afgørende betydning for at skabe en 
bæredygtig genopretning og understøtte 
øget økonomisk og social konvergens. 
Dette er endnu mere nødvendigt efter 
pandemikrisen for at bane vejen for en 
hurtig genopretning.

samfund samt sociale fremskridt, 
forbedrer de sociale strukturer og 
tilpasningsevnen og styrker potentialet for 
bæredygtig og inklusiv vækst, er blandt 
Unionens politiske prioriteter og navnlig 
artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Union. I artikel 3, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Union 
understreges det, at Unionens mål er 
befolkningernes "velfærd". Alle reformer 
og investeringer, som støttes via 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, bør 
tage sigte på at forbedre befolkningernes 
livskvalitet på kort, mellemlang og lang 
sigt. De er derfor af afgørende betydning 
for at skabe en bæredygtig genopretning og 
understøtte øget økonomisk og social 
konvergens. Dette er endnu mere 
nødvendigt efter pandemikrisen for at bane 
vejen for en hurtig genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 156
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af miljømæssig, social og 
økonomisk resiliens, forbedrer 
tilpasningen, evnen til at modvirke 
klimaændringer, den cirkulære og grønne 
omstilling og frigør vækstpotentiale samt 
opfylder den grønne pagt, er blandt 
Unionens politiske prioriteter. De er derfor 
af afgørende betydning for at skabe en 
bæredygtig genopretning og understøtte 
øget økonomisk og social konvergens samt 
en miljømæssigt bæredygtig 
genopretning. Dette er endnu mere 
nødvendigt efter pandemikrisen for at bane 
vejen for en hurtig genopretning. De fem 
overordnede principper for genopretning 
og resiliens fra EU's tekniske 
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ekspertgruppe om bæredygtig finansiering 
bør følges.

Or. en

Ændringsforslag 157
Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen og frigør en fremskyndet 
udvikling af aktiviteter, der er forenelige 
med Parisaftalen om klimaet, og 
reduktion af aktiviteter, der ikke er 
forenelige hermed, er blandt Unionens 
politiske prioriteter. De er derfor af 
afgørende betydning for at skabe en 
bæredygtig genopretning og understøtte 
øget økonomisk og social konvergens samt 
en reduktion af drivhusgasemissioner. 
Dette er endnu mere nødvendigt efter 
pandemikrisen for at bane vejen for en 
hurtig genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 158
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

retfærdig, inklusiv og bæredygtig 
genopretning og understøtte øget 
økonomisk, social og territorial 
konvergens og samhørighed. Dette er 
endnu mere nødvendigt efter covid-19-
krisen for at bane vejen for en hurtig, 
retfærdig, inklusiv og bæredygtig 
genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 159
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen og frigør vækstpotentiale, 
er blandt Unionens politiske prioriteter. De 
er derfor af afgørende betydning for at 
skabe en bæredygtig genopretning og 
understøtte øget økonomisk og social 
konvergens. Ved reformernes 
gennemførelse bør der være særligt fokus 
på de sårbare grupper og på at sikre 
ligestilling mellem kønnene. Dette er 
endnu mere nødvendigt efter 
pandemikrisen for at bane vejen for en 
hurtig genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 160
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 161
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 162
Margarida Marques, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 164
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen og frigør vækstpotentiale, 

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

frigør vækstpotentiale, er blandt Unionens 
politiske prioriteter. De er derfor af 
afgørende betydning for at skabe en 
bæredygtig genopretning og understøtte 
øget økonomisk og social konvergens. 
Dette er endnu mere nødvendigt efter 
pandemikrisen for at bane vejen for en 
hurtig genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 165
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen og frigør vækstpotentiale, 
er blandt Unionens politiske prioriteter. De 
er derfor af afgørende betydning for at 
skabe en bæredygtig genopretning og 
understøtte øget økonomisk og social 
konvergens. Dette er endnu mere 
nødvendigt efter pandemikrisen for at bane 
vejen for en hurtig genopretning1a.

__________________
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.

Or. en

Ændringsforslag 166
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 167
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 168
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Under covid-19-krisen har 
kvinderne været med fremme i første 
række, da de udgør størstedelen af 
sundhedsarbejderne i hele EU, og de har 
forenet ubetalt omsorgsarbejde med deres 
arbejdsmæssige ansvar, hvilket i stadig 
større grad er vanskeligt for enlige 
forældre, som kvinderne udgør 85 % af. 
Investeringer i solid plejeinfrastruktur er 
også vigtigt for at sikre ligestilling mellem 
kønnene og kvinders økonomiske 
uafhængighed, skabe resiliente samfund, 
bekæmpe usikre ansættelsesforhold i en 
kvindedomineret sektor, fremme 
jobskabelsen, forebygge fattigdom og 
social udstødelse, og det har en positiv 
indvirkning på BNP, da det giver flere 
kvinder mulighed for at få et betalt 
arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 169
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Under covid-19-krisen har 
kvinderne været med fremme i første 
række, da de udgør størstedelen af 
sundhedsarbejderne i hele EU, og de har 
forenet ubetalt omsorgsarbejde med deres 
arbejdsmæssige ansvar, hvilket i stadig 
større grad er vanskeligt for enlige 
forældre, hvoraf 85 % er kvinder. 
Investeringer i solid plejeinfrastruktur er 
også vigtige for at sikre ligestilling mellem 
kønnene og kvinders økonomiske 
uafhængighed, skabe resiliente samfund, 
bekæmpe usikre ansættelsesforhold i en 
kvindedomineret sektor, fremme 
skabelsen af arbejdspladser af høj 



AM\1211941DA.docx 41/323 PE655.953v01-00

DA

kvalitet, forebygge fattigdom og social 
udstødelse og give flere kvinder mulighed 
for at få et betalt arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 170
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider, herunder i offentlige tjenester, 
hvilket har langvarige negative 
konsekvenser for kvinders rettigheder, 
kvinders økonomiske uafhængighed og 
kvinders sundhed, herunder seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder. Det 
er derfor af afgørende betydning at støtte 
investeringer i den aktuelle situation for at 
sætte fart i genopretningen og styrke 
potentialet for bæredygtig vækst på lang 
sigt samt beskyttelsen af plejeøkonomien 
som en vigtig del af den økonomiske 
model. Investeringer i plejeomstilling og i 
grønne og digitale teknologier, kapaciteter 
og processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå inklusiv og bæredygtig 
vækst og bidrage til at skabe 
arbejdspladser. Dette vil også medvirke til 
at gøre Unionen mere resilient og mindre 
afhængig ved at diversificere de vigtigste 
forsyningskæder. Desuden er det en 
afgørende mulighed for at lette 
omstillingen til en resilient plejeøkonomi 
og opnå et kønsbalanceret samfund.

Or. en

Ændringsforslag 171
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
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Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte offentlige og private 
investeringer i den aktuelle situation for at 
sætte fart i genopretningen, mindske 
pandemiens virkninger på social 
inklusion og samhørighed og styrke 
vækstpotentialet på lang sigt. Investeringer 
i grønne og digitale teknologier, 
kapaciteter og processer, der skal støtte 
omstillingen til ren energi og derved 
fremme energieffektiviteten i boligsektoren 
og andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder. 
Det er dog lige så vigtigt at investere i 
uddannelse, kultur og andre offentlige 
tjenester af almen interesse for at fremme 
social inklusion og social samhørighed, 
forberede borgerne på de fremtidige 
behov på arbejdsmarkederne, udstyre dem 
med de nødvendige færdigheder og 
kompetencer og give dem nye muligheder.

Or. en

Ændringsforslag 172
Bogdan Rzońca

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 

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

krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Derfor 
bør faciliteten bl.a. støtte foranstaltninger 
som omfattende investeringsprojekter og 
-programmer, der har det største 
potentiale for at gennemføre EU's klima- 
og energimål baseret på 
omkostningseffektivitet og princippet om 
social accept, herunder midlertidige og 
bidragende aktiviteter. Dette vil også 
hjælpe medlemsstaterne med at 
diversificere energiforsyningen, gøre 
Unionen mere resilient og mindre afhængig 
ved at diversificere de vigtigste 
forsyningskæder og sikre forsyningen med 
kritiske komponenter.

Or. en

Ændringsforslag 173
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 

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

andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. 
Offentlige investeringer vil også være 
afgørende for at bekæmpe fattigdom og 
ulighed ved at fremme universel adgang 
til uddannelse, sundhed, ernæring eller 
bolig med henblik på at styrke den sociale 
samhørighed. Dette vil også medvirke til 
at gøre Unionen mere resilient (ved at 
fremme øget økonomisk og social 
konvergens) og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 174
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr



AM\1211941DA.docx 45/323 PE655.953v01-00

DA

Ændringsforslag 175
Mauri Pekkarinen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 176
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider, da det nationale finanspolitiske 
råderum påvirkes af de reducerede 
indtægter fra bl.a. skatter og højere 
udgifter til social sikring. I lyset heraf er 
det af afgørende betydning at støtte 
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digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

investeringer i den aktuelle situation for at 
sætte fart i genopretningen, nå målene i 
den europæiske grønne pagt og styrke 
vækstpotentialet på lang sigt. Investeringer 
i grønne og digitale teknologier, 
kapaciteter og processer, der skal støtte 
omstillingen til ren energi og derved 
fremme energieffektiviteten i boligsektoren 
og andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 177
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 178
Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 179
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 

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

en bedre livskvalitet for alle. Sådanne 
investeringer vil også gøre EU mindre 
afhængig ved at diversificere de vigtigste 
forsyningskæder. Investeringer i grøn 
omstilling, digital omstilling, økonomisk, 
social og territorial samhørighed, 
institutionel resiliens og foranstaltninger 
rettet mod den næste generation af 
europæere er politiske tiltag, der er vigtige 
for at nå EU's og medlemsstaternes fælles 
mål og gøre Unionen mere resilient.

Or. en

Ændringsforslag 180
Margarida Marques, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 181
Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 182
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE655.953v01-00 50/323 AM\1211941DA.docx

DA

resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

at gøre Unionen mere resilient og mindre 
afhængig ved at diversificere de vigtigste 
forsyningskæder og udfase investeringer 
og statsstøtte til den fossile 
brændstofindustri.

Or. en

Ændringsforslag 183
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 184
Nicolae Ştefănuță

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 

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

betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i den 
økonomiske genopretning og styrke 
vækstpotentialet på lang sigt med konkrete 
resultater i realøkonomien. Investeringer i 
grønne og digitale teknologier, kapaciteter 
og processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 185
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 186
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 187
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 

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

vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 188
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 189
Alfred Sant

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 



PE655.953v01-00 54/323 AM\1211941DA.docx

DA

aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten og -sikkerheden i 
boligsektoren og andre nøglesektorer i 
økonomien, er vigtige for at opnå 
bæredygtig vækst og bidrage til at skabe 
arbejdspladser. Dette vil også medvirke til 
at gøre Unionen mere resilient og mindre 
afhængig ved at diversificere de vigtigste 
forsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 190
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
krisesituationer afholder investorer fra at 
investere på grund af den øgede 
økonomiske og institutionelle usikkerhed. 
Deflation og en rekalibrering af 
investeringsmulighederne på markedet er 
imidlertid en nødvendig forudsætning for 
genopretningen og styrker potentialet for 
bæredygtig vækst på lang sigt. 
Normaliserede rentesatser er vigtige for at 
informere investorerne korrekt, så de kan 
træffe bæredygtige 
investeringsbeslutninger, der vil føre til 
økonomisk vækst og bidrage til at skabe 
arbejdspladser. Dette vil også medvirke til 
at gøre medlemsstaterne mere resiliente.

Or. en

Ændringsforslag 191
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Nedlukningsforanstaltningerne 
under covid-19-krisen fremhævede 
betydningen af den digitale omstilling, 
men de forværrede også den digitale 
ulighed og de problemer, som mennesker 
med begrænset adgang til digital 
teknologi eller med få digitale 
færdigheder står over for. 
Genopretningen efter pandemien skal 
omfatte foranstaltninger til at afhjælpe 
disse problemer og fremme digital 
ligestilling samt støtte åbne software- og 
hardwareløsninger og sikre beskyttelse af 
personoplysninger. Desuden skal den 
åbne digitale omstilling også være grøn: 
Den stigende efterspørgsel efter 
elektricitet, der er fremkaldt af den 
digitale sektors vækst, skal imødekommes 
på en bæredygtig måde på grundlag af 
energieffektivitetsforanstaltninger og 
produktion af vedvarende energi.

Or. en

Ændringsforslag 192
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Som det understreges i den 
strategiske fremsynsrapport 2020, der blev 
vedtaget af Kommissionen den 9. 
september 2020, er resiliens evnen til ikke 
blot at kunne modstå og klare en 
udfordring, men også til at omstille sig på 
bæredygtig, retfærdig og demokratisk vis. 
Genopretnings- og resiliensfaciliteten bør 
have til formål at styrke resiliensen i EU 
som helhed og i alle medlemsstaterne med 
henblik på en bæredygtig velfærd for alle.

Or. en
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Ændringsforslag 193
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at sikre, at investeringerne er 
bæredygtige, er det afgørende at sikre, at 
de finansierede projekter tilføjer 
europæisk merværdi og har en mærkbar 
virkning med hensyn til innovation, vækst 
og jobskabelse. Derfor skal 
forbrugsudgifter og almindelige løbende 
budgetudgifter ikke være 
finansieringsberettigede.

Or. en

Begrundelse

Midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten skal ikke bruges til at finansiere almindelige 
offentlige udgifter, men skal skabe en økonomisk mereffekt.

Ændringsforslag 194
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Alle foranstaltninger i 
genopretnings- og resiliensplanerne kan 
bidrage til mere end én af de søjler, der er 
omhandlet i artikel 3.

Or. en

Ændringsforslag 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) På nuværende tidspunkt findes der 
ikke et instrument, der har som formål at 
yde direkte finansiel støtte knyttet til 
opnåelsen af resultater og til gennemførelse 
af reformer og offentlige investeringer i 
medlemsstaterne som reaktion på de 
udfordringer, der er identificeret som led i 
det europæiske semester, med henblik på at 
opnå varige virkninger for produktiviteten 
og resiliensen af medlemsstaternes 
økonomier, bortset fra ECB's aktuelle 
monetære politik, hvor ECB yder 
finansiel støtte til medlemsstater, som er 
tilbageholdende med at gennemføre 
reformer og overforbruger, gennem opkøb 
af virksomhedsobligationer, kunstigt 
lavere rentesatser på statsobligationer og 
voksende Target2-ubalancer.

Or. en

Ændringsforslag 196
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) På nuværende tidspunkt findes der 
ikke et instrument, der har som formål at 
yde direkte finansiel støtte knyttet til 
opnåelsen af resultater og til gennemførelse 
af reformer og offentlige investeringer i 
medlemsstaterne som reaktion på de 
udfordringer, der er identificeret som led i 
det europæiske semester, med henblik på at 
opnå varige virkninger for produktiviteten 
og resiliensen af medlemsstaternes 
økonomier. Der skal gøres opmærksom på 
grænserne for det europæiske semester, 
hvis henstillinger medlemsstaterne ikke 
gennemfører fuldt ud eller i væsentligt 
omfang, men kun gennemfører omkring 
en fjerdedel af, og fremskridtene i 
forbindelse med næsten en tredjedel af 
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disse endda kun har været begrænsede 
eller ikke eksisterende.

Or. fr

Ændringsforslag 197
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) På nuværende tidspunkt findes der 
ikke et instrument, der har som formål at 
yde direkte finansiel støtte knyttet til 
opnåelsen af resultater og til gennemførelse 
af reformer og offentlige investeringer i 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 198
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) På nuværende tidspunkt findes der 
ikke et instrument, der har som formål at 
yde direkte finansiel støtte knyttet til 
opnåelsen af resultater og til gennemførelse 
af bæredygtige reformer og offentlige 
investeringer i medlemsstaterne som 
reaktion på de økonomiske, sociale og 
miljømæssige udfordringer, med henblik 
på at opnå varige virkninger for 
inklusionsevnen, bæredygtigheden, 
produktiviteten og resiliensen af 
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medlemsstaternes økonomier.
Or. en

Ændringsforslag 199
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 200
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 201
Margarida Marques, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 202
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) På nuværende tidspunkt findes der 
ikke et instrument, der har som formål at 
yde direkte finansiel støtte knyttet til 
opnåelsen af resultater og til gennemførelse 
af reformer og offentlige investeringer i 
medlemsstaterne som reaktion på EU's og 
medlemsstaternes udfordringer og 
målsætninger, med henblik på at opnå 
varige virkninger for genopretningen og 
resiliensen af de sociale strukturer i alle 
medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 203
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 204
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 205
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Der bør fastlægges passende 
retningslinjer i form af et bilag til denne 
forordning, så de kan tjene som en 
ikkebindende vejledning til at hjælpe 
medlemsstaterne med at udpege 
udgiftsområder, der er støtteberettigede 
under de europæiske prioriterede 
områder, der er udpeget inden for 
rammerne af forordningens struktur med 
de seks søjler.

Or. en

Ændringsforslag 206
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I Revisionsrettens særberetning 
nr. 16/2020 om det europæiske semester 
opfordres Kommissionen til at styrke 
forbindelsen mellem de landespecifikke 
henstillinger og tildelingen af EU-midler.

Or. en

Ændringsforslag 207
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer. For at høste størst mulige 
fordele af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og opfylde dens mål 
bedst muligt bør incitamenterne udformes 
på en sådan måde, at de tilskynder til fuld 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Udbetalingen af midlerne 
bør derfor stå i forhold til 
gennemførelsesniveauet for 
genopretnings- og resiliensplanen, og 
udbetaling bør først ske, når 
Kommissionen har verificeret, at de 
relevante delmål er fuldført.

Or. en

Ændringsforslag 208
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer. Med henblik herpå bør 
der oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ved denne forordning, 
der skal yde effektiv finansiel og væsentlig 
støtte til at intensivere gennemførelsen af 
reformer og offentlige investeringer i 
forbindelse hermed i medlemsstaterne. 
Dette kan ligeledes omfatte 
foranstaltninger til at fremme private 
investeringer gennem støtteordninger, 
herunder gennem finansielle 
instrumenter, tilskud eller lignende 
ordninger, under forudsætning af at 
statsstøttereglerne overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 209
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
sørge for en mekanisme, der muliggør 
tildeling af direkte finansiel støtte fra EU 
til medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab, som styrer fordelingen af midler 
ved at støtte de europæiske prioriterede 
politikområder og sørger for 
ansvarlighed, gennemsigtighed og 
demokratisk tilsyn med hensyn til 
gennemførelsen af investerings- og 
reformforanstaltninger. Med henblik 
herpå bør der oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
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medlemsstaterne. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

Or. en

Ændringsforslag 210
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 

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

ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af vækstfremmende 
reformer og bæredygtige offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer. Faciliteten bør være af 
midlertidig karakter og bør være 
begrænset til at tackle pandemiens 
negative konsekvenser.

Or. en

Ændringsforslag 212
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) På denne baggrund ville det være 
skadeligt, at man til den nuværende ramme 
tilføjer støtte til medlemsstaterne og yder 
direkte finansiel støtte til medlemsstaterne 
gennem endnu et omfordelingsredskab. 
Med henblik herpå bør der ikke oprettes en 
genopretnings- og resiliensfacilitet 
("faciliteten") ved denne forordning, der 
skal yde effektiv finansiel og væsentlig 
støtte til at intensivere gennemførelsen af 
reformer og offentlige investeringer i 
forbindelse hermed i medlemsstaterne.
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instrumenter og programmer.
Or. en

Ændringsforslag 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af bæredygtige reformer 
og offentlige investeringer i 
medlemsstaterne, der hjælper med at 
afbøde de sociale og økonomiske 
konsekvenser af covid-19-krisen og 
fremmer retfærdig, inklusiv og bæredygtig 
vækst. Faciliteten bør være omfattende og 
desuden nyde godt af de erfaringer, som 
Kommissionen og medlemsstaterne har 
gjort i forbindelse med anvendelsen af de 
øvrige instrumenter og programmer.

Or. en

Ændringsforslag 214
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer og navnlig 
støtteprogrammet for strukturreformer og 
instrumentet for teknisk støtte.

Or. en

Ændringsforslag 215
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 216
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 217
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE655.953v01-00 70/323 AM\1211941DA.docx

DA

og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
og private investeringer i forbindelse 
hermed i medlemsstaterne. Faciliteten bør 
være omfattende og desuden nyde godt af 
de erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

Or. en

Ændringsforslag 218
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 219
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Revisionsretten udtrykte i udtalelse 
nr. 6/2020 stor bekymring over, at 
facilitetens anvendelsesområde og mål er 
temmelig brede og dækker en lang række 
politiske områder. Derfor er det ikke alle 
disse mål, som kan behandles i samme 
omfang, og opnåelse af nogle mål kan ske 
på bekostning af andre. Derudover er der 
hverken en kvantificering af de forventede 
resultater på EU-plan eller af tildelingen 
af midler til forskellige formål, hvilket 
potentielt kan reducere effektiviteten af 
genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 220
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Genopretnings- og resiliensfonden 
skal finansieres med EU's nye egne 
indtægter efter Europa-Parlamentets og 
Rådets vedtagelse i starten af 2021. De 
nye egne indtægter skal være dem, der er 
nævnt i Rådets aftale, nemlig CO2-
grænseafgiften, afgiften på finansielle 
transaktioner, afgiften på digitale 
tjenester og plastafgiften. Genopretnings- 
og resiliensfonden må ikke finansieres 
ved hjælp af nedskæringer i fremtidige 
EU-budgetter.

Or. en

Ændringsforslag 221
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Selv om genopretnings- og 
resiliensfaciliteten deler nogle af målene i 
FFR's strukturfonde, har den stadig et 
andet formål og en anden udgiftslogik. 
Førstnævnte tager sigte på at støtte brede 
reform- og investeringsprogrammer 
baseret på delmål for fremskridtene, mens 
sidstnævnte yder godtgørelse for 
specifikke program- eller 
projektrelaterede udgifter. Dette kan være 
udfordrende i praksis, da det kræver, at 
man kombinerer forskellige målsætninger 
og indikatorsystemer, og det kan afholde 
medlemsstaterne fra at samordne de to 
finansieringsstrømme på en effektiv 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 222
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Ud over vedtagelsen af de nye egne 
indtægter skal Kommissionen også 
indlede en proces i henhold til statutten 
for ECB, så den effektivt kan monetisere 
gæld relateret til genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 223
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i henhold til 

(9) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i henhold til 
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denne forordning bør vælges ud fra, i 
hvilken udstrækning de gør det muligt at nå 
de specifikke mål med tiltag og levere 
resultater, bl.a. under hensyntagen til 
kontrolomkostningerne, den administrative 
byrde og den forventede risiko for 
manglende overholdelse. Dette bør omfatte 
overvejelser om anvendelse af faste beløb, 
faste takster og enhedsomkostninger samt 
finansiering, som ikke er knyttet til 
omkostninger som omhandlet i 
finansforordningens artikel 125, stk. 1, litra 
a).

denne forordning bør vælges ud fra, i 
hvilken udstrækning de gør det muligt at nå 
de specifikke mål med tiltag og levere 
resultater, bl.a. under hensyntagen til 
kontrolomkostningerne, den administrative 
byrde og den forventede risiko for 
manglende overholdelse. I tilfælde af 
manglende overholdelse skal den 
pågældende medlemsstat tilbagebetale 
110 % af finansieringen. Dette bør 
omfatte overvejelser om anvendelse af 
faste beløb, faste takster og 
enhedsomkostninger samt finansiering, 
som ikke er knyttet til omkostninger som 
omhandlet i finansforordningens artikel 
125, stk. 1, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 224
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i henhold til 
denne forordning bør vælges ud fra, i 
hvilken udstrækning de gør det muligt at nå 
de specifikke mål med tiltag og levere 
resultater, bl.a. under hensyntagen til 
kontrolomkostningerne, den administrative 
byrde og den forventede risiko for 
manglende overholdelse. Dette bør omfatte 
overvejelser om anvendelse af faste beløb, 
faste takster og enhedsomkostninger samt 
finansiering, som ikke er knyttet til 
omkostninger som omhandlet i 
finansforordningens artikel 125, stk. 1, litra 
a).

(9) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i henhold til 
denne forordning bør vælges ud fra, i 
hvilken udstrækning de gør det muligt at nå 
de specifikke mål med tiltag, som navnlig 
tackler de udfordringer, der er udpeget i 
forbindelse med det europæiske semester, 
og levere resultater, bl.a. under 
hensyntagen til kontrolomkostningerne, 
den administrative byrde og den forventede 
risiko for manglende overholdelse. Dette 
bør omfatte overvejelser om anvendelse af 
faste beløb, faste takster og 
enhedsomkostninger samt finansiering, 
som ikke er knyttet til omkostninger som 
omhandlet i finansforordningens artikel 
125, stk. 1, litra a).

Or. en
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Ændringsforslag 225
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i henhold til 
denne forordning bør vælges ud fra, i 
hvilken udstrækning de gør det muligt at nå 
de specifikke mål med tiltag og levere 
resultater, bl.a. under hensyntagen til 
kontrolomkostningerne, den 
administrative byrde og den forventede 
risiko for manglende overholdelse. Dette 
bør omfatte overvejelser om anvendelse af 
faste beløb, faste takster og 
enhedsomkostninger samt finansiering, 
som ikke er knyttet til omkostninger som 
omhandlet i finansforordningens artikel 
125, stk. 1, litra a).

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

Or. en

Ændringsforslag 226
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 228
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 229
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 230
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Faciliteten bør støtte projekter, der 
overholder additionalitetsprincippet for 
EU-midler, og som skaber en reel 
europæisk merværdi. Faciliteten bør ikke 
træde i stedet for tilbagevendende 
nationale udgifter og bør ikke være i 
modstrid med Unionens strategiske og 
økonomiske interesser og bør derfor ikke 
finansiere tredjelandes 
investeringsplaner. Der bør dog tages 
højde for tilbagevendende omkostninger 
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fra investeringer og reformer i 
genopretnings- og resiliensplanens 
omkostningsberegninger, hvis de har 
direkte positive strukturelle fordele, og 
hvis den negative effekt på statens 
balance kun er midlertidig.

Or. en

Ændringsforslag 231
Nicolae Ştefănuță

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Faciliteten bør støtte projekter, der 
overholder additionalitetsprincippet for 
EU-midler, og som skaber en reel 
europæisk merværdi. Faciliteten bør ikke 
være en erstatning for tilbagevendende 
nationale udgifter. Der kan dog gives 
dispensation for medlemsstater, der 
behørigt begrunder overførsler af udgifter 
med henblik på at nå det europæiske 
gennemsnit for nationale udgifter i 
uddannelses- og forskningssektoren.

Or. en

Ændringsforslag 232
Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Faciliteten bør ikke være en 
erstatning for tilbagevendende nationale 
udgifter, og medlemsstaterne bør som 
minimum opretholde det samme niveau 
for deres offentlige investeringer som 
gennemsnitsniveauet for deres offentlige 
investeringer i de fem foregående år. 
Medlemsstater, der tillader betydelige 
tilbageførsler af reformer, som har 
modtaget støtte gennem faciliteten, bør 



PE655.953v01-00 78/323 AM\1211941DA.docx

DA

tilbagebetale de beløb, de har modtaget til 
disse reformer.

Or. en

Ændringsforslag 233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Faciliteten vil arbejde i synergi 
med og supplere InvestEU, og den vil gøre 
det muligt for medlemsstaterne at sætte et 
beløb af i deres genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal ydes gennem 
InvestEU for at støtte solvensen hos 
virksomheder, som er etableret i 
medlemsstaterne, såvel som deres 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 234
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten må som en del af Next 
Generation EU ikke være en finansiel 
byrde for de kommende generationer. 
Derfor er det afgørende, at 
genopretnings- og resiliensplanerne 
fremmer sunde finanspolitikker og en 
hurtig tilbagebetaling af 
lånekomponenten i dette instrument.

Or. en

Ændringsforslag 235
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano
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Forslag til forordning
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) For at bidrage til den økonomiske 
genopretning på en meningsfuld måde 
skal faciliteten ikke finansiere 
tilbagevendende nationale udgifter, og 
den skal følge det generelle 
additionalitetsprincip.

Or. en

Ændringsforslag 236
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen, nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling og en retfærdig omstilling til en 
kulstofneutral økonomi senest i 2050 vil 
faciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed i overensstemmelse med 
Unionens energi-, klima- og miljømål og 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade og til at nå det overordnede mål om, 
at mindst 30 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klima- og 
miljømål. I betragtning af ovennævnte 
horisontale mål og det relevante bidrag 
fra andre EU-udgiftsprogrammer til 
integrationen af Unionens klima- og 
miljømål bør mindst 50 % af facilitetens 
samlede midler og af den samlede støtte 
fra fondene som fastsat i de enkelte 
afgørelser om godkendelse af 
genopretnings- og resiliensplanen bidrage 
til integrationen af klima- og 
miljømålene. Desuden bør faciliteten kun 
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finansiere projekter, der respekterer 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade, som er fastlagt i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2020/852 [forordningen om EU-
klassificeringssystemet]2a.
__________________
2a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 
2020 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer og 
om ændring af forordning (EU) 
2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 
13-43).

Or. en

Ændringsforslag 237
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage med 50 % af 
sine ressourcer til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 50 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål og 
andre miljømål i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet og princippet 
om ikke at gøre væsentlig skade.

Faciliteten bør kun finansiere projekter, 
der respekterer princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade. Dette princip bør gøres 
operationelt for alle udgifter gennem 
genopretnings- og resiliensfaciliteten ved 
hjælp af en delegeret retsakt, hvor der 
tages behørigt hensyn til artikel 17, stk. 2, 
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i forordning (EU) 2019/2088 om 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i 
sektoren for finansielle tjenesteydelser og, 
hvad miljøspørgsmålene angår, artikel 17 
i forordning (EU) 2020/852 om 
fastlæggelse af en ramme til fremme af 
bæredygtige investeringer (forordningen 
om EU-klassificeringssystemet) for at 
sikre konsekvens i EU's udgiftsprioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 238
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 30 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål. 
Faciliteten bør kun finansiere projekter, 
der respekterer princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade. Princippet om ikke at 
gøre væsentlig skade bør gøres 
operationelt for alle udgifter gennem 
genopretnings- og resiliensfaciliteten ved 
hjælp af en delegeret retsakt, hvor der 
tages behørigt hensyn til artikel 17, stk. 2, 
i forordning (EU) 2019/2088 om 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i 
sektoren for finansielle tjenesteydelser og, 
hvad miljøspørgsmålene angår, artikel 17 
i forordning (EU) 2020/852 om 
fastlæggelse af en ramme til fremme af 
bæredygtige investeringer (EU-
klassificeringssystemet) for at sikre 
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konsekvens i EU's udgiftsprioriteter.
Or. en

Ændringsforslag 239
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage med mindst 
50 % af sine ressourcer til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 30 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte Unionens klima- 
og miljømål. EU-klassificeringssystemet 
bør anvendes til at følge gennemførelsen 
af sådanne overordnede mål. Faciliteten 
bør kun støtte aktiviteter, der ikke gør 
væsentlig skade på et eller flere af de 
miljømål, der henvises til i artikel 9 i 
forordning (EU) 2020/852, i henhold til 
bestemmelserne i artikel 17 i forordning 
(EU) 2020/852, og aktiviteter, som udføres 
i overensstemmelse med 
"minimumsgarantierne" i henhold til 
artikel 18 i forordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 240
Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 50 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klima- og 
miljømål. Facilitetens bidrag til 
opfyldelsen af klimamålene vil blive 
kortlagt ved hjælp af et EU-system til 
klimasporing, der skal udvikles af 
Kommissionen i samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere, som 
på behørig vis anvender de kriterier, der 
er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/852 
(forordningen om 
klassificeringssystemet)1a, til bestemmelse 
af, hvorvidt en økonomisk aktivitet er 
miljømæssigt bæredygtig.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 
2020 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer og 
om ændring af forordning (EU) 
2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 
13).

Or. en

Ændringsforslag 241
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 

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

denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål. Den 
metode, som Kommissionen benytter i 
øjeblikket, er koncentreret omkring den 
del af udgifterne, der er afsat til 
klimamålene, uanset om 
klimaændringerne er et fastsat mål for 
udgifterne eller ej; en tilgang, der afviger 
fra OECD's henstillinger vedrørende 
overvågning af udgifterne til 
udviklingssamarbejde. Begrebet udgifter 
til klimaet skal således defineres præcist.

Or. fr

Ændringsforslag 242
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål og 
andre miljømål i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet og princippet 
om ikke at gøre væsentlig skade. 
Klimaændringer og miljøforringelse går i 
uforholdsmæssigt stor grad ud over 
kvinder, men kvinder er 
underrepræsenterede i 
beslutningstagning, der vedrører 
politikker til modvirkning af 
klimaændringer. Vi skal sikre, at kvinder 
og andre sårbare grupper inddrages på 
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alle niveauer i beslutningstagningen på 
nationalt plan og EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 243
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 40 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål, og 
samtidig beskytte og bistå de 
arbejdstagere, der måske mærker 
konsekvenserne af 
produktionsomstillingerne, navnlig ved at 
gennemføre den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og forsvare princippet 
om kollektive forhandlinger. Faciliteten 
bør kun finansiere projekter, der 
respekterer princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade i henhold til forordning 
(EU) 2019/2088.

Or. en

Ændringsforslag 244
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 

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

Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at prioritere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 50 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål. 
Faciliteten bør ikke anvendes til at 
finansiere den fossile brændstofindustri, 
som bør udfases, og den bør følge 
princippet om ikke at gøre skade. Desuden 
bør man ved disse måls opfyldelse beskytte 
de arbejdstagere, der måske mærker 
konsekvenserne af 
produktionsomstillingerne, navnlig ved at 
gennemføre den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 245
Martin Hojsík

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed. Den bør derfor reservere 
37 % af sin finansiering til klimaudgifter 
med henblik på at nå det overordnede mål 
om, at 30 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål, og 
bidrage til det horisontale 
biodiversitetsrelaterede udgiftsmål på 
10 %. Som et generelt princip bør alle 
EU-udgifter være i overensstemmelse med 
målene i Parisaftalen og den europæiske 
grønne pagt.
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Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning 2020/2732(RSP) til et bindende 
klimarelateret udgiftsmål på 30 % og et biodiversitetsrelateret udgiftsmål på 10 %. I tråd med 
dette bør Europa-Parlamentet anmode om klimaudgifter på >37 % (i overensstemmelse med 
Kommissionens datablad nr. 84 af 27/08/2020 om integration af klimaændringer) med 
henblik på at nå klimamålet på 30 % som fastlagt af EUCO for FFR og NGEU samt en 
biodiversitetsrelateret udgift i genopretnings- og resiliensfaciliteten. I denne tilgang er der 
taget højde for dobbelttælling, eftersom opnåelsen af biodiversitetsmålet kan fremmes af 
klimarelaterede udgifter.

Ændringsforslag 246
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen, nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling og være klimaneutral senest i 
2050 vil faciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 30 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klima- og 
miljømål. Faciliteten bør støtte aktiviteter, 
der er i fuld overensstemmelse med 
Unionens klima- og miljøstandarder og 
-prioriteter samt princippet om ikke at 
gøre væsentlig skade.

Or. en

Ændringsforslag 247
Mauri Pekkarinen

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 30 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål. Som 
følge heraf bør højst en tredjedel af det 
finansielle bidrag fra faciliteten anvendes 
til investeringer, som er baseret på brugen 
af fossilbaserede materialer.

Or. en

Ændringsforslag 248
Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 30 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klima- og 
miljømål. Faciliteten bør kun finansiere 
projekter, der respekterer princippet om 
ikke at gøre væsentlig skade og artikel 10, 
stk. 2, i forordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 249
Victor Negrescu
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 250
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 251
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Ved at gennemgå prognoserne for 
den europæiske grønne pagt med henblik 
på at opnå en EU-vækststrategi skal 
faciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, bidrage til den økonomiske 
genopretning efter covid-19-
pandemikrisen og i sine mål have fokus 
på industriel vækst, økonomisk udvikling 
og jobskabelse.

Or. en

Ændringsforslag 252
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt og 
målsætningerne i "fra jord til bord"- og 
biodiversitetsstrategierne som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 30 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål.

Or. en
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Ændringsforslag 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Den hurtige indsats, der er 
nødvendig som følge af covid-19-krisen, 
kræver, at Unionen skrinlægger den 
europæiske grønne pagt og Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og nå FN's mål for bæredygtig udvikling, 
indtil sundhedskrisen er løst, og virusset 
er udryddet. De relevante aktioner bør 
identificeres i forbindelse med 
instrumentets udarbejdelse og 
gennemførelse og revurderes som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 254
Clara Ponsatí Obiols

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 50 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål.

Or. en

Ændringsforslag 255
Linea Søgaard-Lidell
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Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Konkurrenceevne og 
gennemsigtighed bør være de ledende 
principper for anvendelsen af 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, 
eftersom styrket konkurrenceevne er en af 
de vigtigste faktorer for vækst. Støtte til 
nystartede virksomheder og SMV'er er 
afgørende, da de spiller en central rolle i 
den grønne og digitale omstilling og er 
drivkræfter bag innovative løsninger og 
udvikling af nøgleteknologier, der er 
nødvendige i omstillingen til et 
kulstoffattigt samfund. Desuden skal 
gennemsigtighed sikre den nødvendige 
overvågning og beskyttelse af de tildelte 
midler.

Or. en

Ændringsforslag 256
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Den foreslåede forbindelse mellem 
EU's overordnede mål kunne styrkes 
yderligere i praksis, f.eks. ved hjælp af 
obligatoriske fælles indikatorer, sådan 
som Revisionsretten har foreslået. Dette 
ville mindske risikoen for en svag 
forbindelse mellem de delmål og slutmål, 
der er fastsat i de enkelte genopretnings- 
og resiliensplaner, og de mere generelle 
mål på genopretnings- og 
resiliensfacilitetsniveau eller endda på 
EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 257
Sirpa Pietikäinen
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for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I overensstemmelse med den 
europæiske strategi for ligestilling mellem 
mænd og kvinder 2020-2025 og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
FN's mål for bæredygtig udvikling, 
navnlig mål 5, vil faciliteten, som oprettes 
ved denne forordning, bidrage til at 
fremme ligestilling mellem kønnene samt 
princippet om integration af kønsaspektet 
og til at afskaffe kønsdiskrimination og 
uligheder.

Or. en

Ændringsforslag 258
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Der bør rettes yderligere 
opmærksomhed mod de særlige 
kendetegn for øer, øområder og regioner i 
den yderste periferi, hvor de geografiske 
og socioøkonomiske karakteristika kan 
kræve en anden tilgang for at støtte 
omstillingsprocessen mod 
klimaneutralitet, idet der tages hensyn til 
de enkelte medlemsstaters udgangspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 259
Roberts Zīle

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Da sektoren tegner sig for mere 
end 25 % af de europæiske CO2-
emissioner, bør investeringer, der har til 
formål at støtte dekarbonisering af 
transportsektoren, prioriteres i 
overensstemmelse med de eksisterende 
landespecifikke henstillinger inden for 
rammerne af det europæiske semester 
samt de nationale genopretnings- og 
resiliensplaner.

Or. en

Ændringsforslag 260
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Metoden til at fastlægge udgifterne 
til miljømål, herunder klima- og 
biodiversitetsforanstaltninger, bør 
udvikles ved på behørig vis at anvende de 
kriterier, der er fastsat i EU's ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer (EU-
klassificeringssystemet).

Or. en

Ændringsforslag 261
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) I overensstemmelse med den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
som Europas sociale strategi til at sikre, at 
omstillingen til klimaneutralitet, 
digitalisering og demografiske 
forandringer såvel som genopretningen 
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efter covid-19-pandemien er socialt 
retfærdig og rimelig, vil faciliteten, som 
oprettes ved denne forordning, bidrage til 
gennemførelsen af dens 20 principper og 
opnåelsen af slutmålene og delmålene for 
sociale fremskridt.

Or. en

Ændringsforslag 262
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) Mindst 30 % af genopretnings- og 
resiliensplanerne bør afsættes til 
investeringer relateret til gennemførelsen 
af målene i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder. Ingen af de reformer 
og investeringer, der støttes via 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, bør 
være i strid med gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 263
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 11 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11d) Mindst 2 % af genopretnings- og 
resiliensplanerne bør bidrage til 
genopretning af de kulturelle og kreative 
sektorer alt efter deres specifikke behov. 

Or. en

Ændringsforslag 264
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også lægges 
behørig vægt på virkningen af de nationale 
planer, der indgives i overensstemmelse 
med denne forordning, mht. at fremme 
ikke blot den grønne omstilling, men også 
den digitale omstilling. De vil begge spille 
en vigtig rolle i relanceringen og 
moderniseringen af vores økonomi. 
Eftersom covid-19-pandemien har 
understreget plejetjenesternes vigtighed, 
bør der lægges særlig vægt på 
investeringer i plejeinfrastruktur og 
-faciliteter, ikke bare inden for 
sundhedssektoren, men også i forbindelse 
med børnepasning, pleje af personer med 
handicap og ældrepleje. 

Or. en

Ændringsforslag 265
Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også lægges 
behørig vægt på virkningen af de nationale 
planer, der indgives i overensstemmelse 
med denne forordning, mht. at fremme 
ikke blot den grønne omstilling, men også 
den digitale omstilling. De vil begge spille 
en vigtig rolle i relanceringen og 
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moderniseringen af vores økonomi. moderniseringen af vores økonomi. Den 
nye generation af digitale teknologier bør 
dog, i overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet, være genstand for 
nøje opmærksomhed for at sikre et 
tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed og miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 266
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Der bør lægges behørig vægt på 
virkningen af de nationale planer, der 
indgives i overensstemmelse med denne 
forordning, mht. at fremme ikke blot den 
grønne omstilling, men også den digitale 
omstilling. De vil begge spille en vigtig 
rolle i relanceringen og moderniseringen af 
vores økonomi.

Or. fr

Ændringsforslag 267
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 

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

revisionsprocesser. Der bør lægges behørig 
vægt på virkningen af de nationale planer, 
der indgives i overensstemmelse med 
denne forordning, mht. at fremme den 
grønne omstilling, den digitale omstilling 
og den sociale og territoriale samhørighed 
ved at tage højde for de fremskridt, der er 
gjort under den sociale resultattavle, og 
andre relevante indikatorer for øget 
konvergens på det sociale område. Alle 
disse mål skal betragtes på lige fod og vil 
spille en vigtig rolle i relanceringen og 
moderniseringen af vores økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 268
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 269
José Gusmão
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Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også lægges 
behørig vægt på de fremskridt, der er gjort 
under den sociale resultattavle, og andre 
relevante indikatorer for øget konvergens 
på det sociale område.

Or. en

Ændringsforslag 270
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 271
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også lægges 
behørig vægt på virkningen på den 
økonomiske vækst og jobskabelsen. De vil 
begge spille en vigtig rolle i relanceringen 
og moderniseringen af vores økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 272
Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

den digitale omstilling og udviklingen af 
en videnbaseret økonomi. De vil begge 
spille en vigtig rolle i relanceringen og 
moderniseringen af vores økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 273
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 274
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også lægges 

(12) Med henblik herpå vil 
medlemsstaterne blive opfordret til at 
indgive nationale genopretnings- og 
resiliensplaner, der bør indeholde 
investerings- og reformforanstaltninger 
over en periode på fire år til støtte for de 
europæiske prioriterede politikområder, 
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behørig vægt på virkningen af de 
nationale planer, der indgives i 
overensstemmelse med denne forordning, 
mht. at fremme ikke blot den grønne 
omstilling, men også den digitale 
omstilling. De vil begge spille en vigtig 
rolle i relanceringen og moderniseringen 
af vores økonomi.

og som bør være i overensstemmelse med 
EU's politikmål. Finansielle bidrag til 
disse planer og foranstaltningerne i dem 
kan være ikketilbagebetalingspligtige eller 
lånebaserede. Der bør gælde horisontale 
krav for alle de foranstaltninger, som 
faciliteten støtter, uanset finansieringens 
karakter.

Or. en

Ændringsforslag 275
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også lægges 
behørig vægt på virkningen af de nationale 
planer, der indgives i overensstemmelse 
med denne forordning, mht. den 
pågældende medlemsstats budgetsituation 
og statsgæld. De vil begge spille en vigtig 
rolle i relanceringen og moderniseringen af 
medlemsstaternes økonomier.

Or. en

Ændringsforslag 276
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 

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

tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også lægges 
behørig vægt på virkningen af de nationale 
planer, der indgives i overensstemmelse 
med denne forordning, mht. at fremme 
ikke blot den grønne omstilling og 
plejeomstillingen, men også den digitale 
omstilling. De vil begge spille en vigtig 
rolle i relanceringen og moderniseringen af 
vores økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 277
Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 278
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Eftersom midlerne til 
genopretning- og resiliensfaciliteten, der 
rejses gennem forordningen [EU-
genopretningsinstrumentet], dækkes 
gennem EU's almindelige budget, skal det 
sikres, at midlerne anvendes i henhold til 
EU's fælles politiske prioriteter. Med 
henblik herpå skal mindst 75 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige del af de 
nationale maksimale finansielle bidrag, 
som hver medlemsstat tildeles under 
faciliteten, målt ud fra de samlede 
omkostninger, sættes af til reformer og 
investeringer i henhold til følgende tre 
europæiske prioriterede politikområder:
- grøn omstilling mod Unionens klima- og 
miljømål
- åben digital omstilling, herunder 
dagsordenen for digitale færdigheder
- og forbedring af den sociale, 
økonomiske og institutionelle resiliens.
For at tage hensyn til nationale forskelle i 
investeringer og reformbehov skal den 
andel, der bruges på hver af disse tre 
prioriteter, være fleksibel, og der 
fastsættes en minimumsandel på 20 % af 
udgifterne, målt ud fra de samlede 
omkostninger, for hver af de tre 
prioriteter. For at gøre det lettere at 
udarbejde nationale genopretnings- og 
resiliensplaner, som er i 
overensstemmelse med disse europæiske 
prioriterede områder, medtages der 
ikkebindende vejledende retningslinjer om 
de reformer og investeringer, der falder 
ind under de enkelte prioriteter, i et bilag 
til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 279
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel
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Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Facilitetens anvendelsesområde 
bør omfatte politikområder med relation 
til økonomisk, social og territorial 
samhørighed, den grønne og den digitale 
omstilling, sundhed, konkurrenceevne, 
iværksætteri, resiliens, produktivitet, 
stabilitet i de finansielle systemer, kultur, 
uddannelse og færdigheder, børne- og 
ungdomspolitikker, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, offentlige 
sundhedssystemer, politikker, der er i 
overensstemmelse med den europæiske 
søjle for sociale rettigheder – såsom social 
beskyttelse – arbejdspladser af høj kvalitet 
og investeringer, ligestilling mellem 
kønnene og integration af personer med 
handicap, social dialog og styrkelse af de 
demokratiske systemer, herunder effektive 
og uafhængige retssystemer samt 
mediepluralisme og mediefrihed.

Or. en

Ændringsforslag 280
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Det er vigtigt, at genopretnings- og 
resiliensplanerne er konsekvente med 
hensyn til deres gennemførelse af 
miljømæssig, social og 
forvaltningsmæssig bæredygtighed, og at 
de er i overensstemmelse med EU-
prioriteter såsom den europæiske grønne 
pagt, den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa.

Or. en
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Ændringsforslag 281
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 282
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at gøre det muligt at træffe 
foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk 
styring, med henblik på at sikre ensartede 
gennemførelsesbetingelser, bør Rådet 
tillægges beføjelse til på forslag af 

udgår
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Kommissionen og ved 
gennemførelsesretsakter at suspendere 
fristen for vedtagelse af afgørelser om 
forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og at suspendere 
betalinger under denne facilitet i tilfælde 
af væsentlig manglende overholdelse i 
relation til de relevante tilfælde, der 
vedrører den økonomiske styringsproces 
som fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) XXX/XX [CPR] 
(...). Rådet bør tillige tillægges beføjelse til 
på forslag af Kommissionen at ophæve 
disse suspensioner ved 
gennemførelsesretsakter i relation til de 
samme relevante tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 283
Margarida Marques, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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samme relevante tilfælde.
Or. en

Ændringsforslag 284
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 285
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at gøre det muligt at træffe 
foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk 

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

Or. en

Ændringsforslag 286
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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på forslag af Kommissionen at ophæve 
disse suspensioner ved 
gennemførelsesretsakter i relation til de 
samme relevante tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 287
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 288
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) For at gøre det muligt at træffe 
foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk styring, 
med henblik på at sikre ensartede 
gennemførelsesbetingelser, bør 
Kommissionen tillægges beføjelse til ved 
delegerede retsakter at suspendere fristen 
for vedtagelse af afgørelser om forslag til 
genopretnings- og resiliensplaner og at 
suspendere betalinger under denne facilitet, 
når Rådet i henhold til artikel 126, stk. 8, 
eller artikel 126, stk. 11, i TEUF fastslår, 
at en medlemsstat ikke har truffet 
virkningsfulde foranstaltninger for at 
rette op på sit uforholdsmæssigt store 
underskud, når Rådet vedtager to på 
hinanden følgende henstillinger inden for 
samme procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1176/2011 med den begrundelse, 
at medlemsstaten har forelagt en 
utilfredsstillende korrigerende 
handlingsplan, når Rådet vedtager to på 
hinanden følgende afgørelser inden for 
samme procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, i 
forordning (EU) nr. 1176/2011 om en 
medlemsstats manglende overholdelse af 
bestemmelserne med den begrundelse, at 
den ikke har truffet de anbefalede 
korrigerende foranstaltninger, når 
Kommissionen konkluderer, at en 
medlemsstat ikke har truffet 
foranstaltninger som omhandlet i Rådets 
forordning (EF) nr. 332/2002, og som 
konsekvens heraf beslutter ikke at tillade 
udbetaling af den finansielle støtte, der er 
ydet til den pågældende medlemsstat, når 
Rådet beslutter, at en medlemsstat ikke 
overholder det makroøkonomiske 
tilpasningsprogram, der er omhandlet i 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 472/2013, eller de 
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foranstaltninger, som Rådet har krævet 
ved en afgørelse vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 136, stk. 1, i 
TEUF. Kommissionen bør tillige tillægges 
beføjelse til at ophæve disse suspensioner 
ved delegerede retsakter i relation til de 
samme relevante tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 289
Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 290
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 291
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at gøre det muligt at træffe 
foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk styring, 
med henblik på at sikre ensartede 
gennemførelsesbetingelser, bør Rådet 
tillægges beføjelse til på forslag af 
Kommissionen og ved 
gennemførelsesretsakter at suspendere 
fristen for vedtagelse af afgørelser om 
forslag til genopretnings- og resiliensplaner 
og at suspendere betalinger under denne 
facilitet i tilfælde af væsentlig manglende 

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

facilitet i tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til de relevante 
tilfælde, der vedrører den økonomiske 
styringsproces som fastlagt i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
XXX/XX [CPR] (...). Rådet bør tillige 
tillægges beføjelse til på forslag af 
Kommissionen at ophæve disse 
suspensioner ved gennemførelsesretsakter i 
relation til de samme relevante tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 292
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 293
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 294
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at fremme gennemførelsen af 
de politiske prioriteter og muliggøre 
genopretningen op til dennes fulde 
kapacitet skal rammen for økonomisk 
styring og processen for det europæiske 
semester tilpasses for at kunne tage højde 
for de sårbarheder, den aktuelle krise har 
blotlagt, og forberede sig på fremtidige 
udfordringer. I betragtning af de 
initiativer, som Kommissionen har 
iværksat i 2019 og 2020, skal den nye 
ramme tackle makroøkonomiske og 
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socioøkonomiske uligheder på en effektiv 
måde, sikre demokratisk ansvarlighed i 
beslutningstagning om økonomisk styring 
og muliggøre gennemførelsen af den 
grønne pagt som Unionens nye 
vækststrategi for at gøre EU's økonomi 
bæredygtig og gøre omstillingen retfærdig 
og inklusiv for alle samt udnytte den 
digitale tidsalders nye muligheder.

Or. en

Ændringsforslag 295
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at fremme gennemførelsen af 
de politiske prioriteter og muliggøre 
genopretningen op til dennes fulde 
kapacitet skal rammen for økonomisk 
styring tilpasses for at kunne tage højde 
for de sårbarheder, den aktuelle krise har 
blotlagt, og forberede sig på fremtidige 
udfordringer. Den nye ramme skal tackle 
makroøkonomiske og socioøkonomiske 
uligheder på en effektiv måde, sikre 
demokratisk ansvarlighed i 
beslutningstagning om økonomisk styring 
og muliggøre gennemførelsen af den 
grønne pagt som Unionens nye 
vækststrategi for at gøre EU's økonomi 
bæredygtig og gøre omstillingen retfærdig 
og inklusiv for alle samt udnytte den 
digitale tidsalders nye muligheder.

Or. en

Ændringsforslag 296
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Faciliteten bør også være et 
redskab til at beskytte EU's budget i 
tilfælde af generaliserede mangler for så 
vidt angår retsstatsprincippet. I et sådant 
tilfælde bør Kommissionen vedtage en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt med henblik på at 
suspendere fristen for vedtagelse af 
afgørelser om forslag til genopretnings- 
og resiliensplaner eller at suspendere 
betalinger under denne facilitet i 
overensstemmelse med forordning [.../....] 
om beskyttelse af Unionens budget i 
tilfælde af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet Kommissionen bør 
vedtage en afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt for at ophæve 
suspensionen af fristen eller betalingerne.

Or. en

Ændringsforslag 297
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at sikre en bæredygtig og 
resilient genopretning i hele Unionen og 
lette gennemførelsen af økonomisk støtte i 
overensstemmelse med målet i den 
europæiske grønne pagt vil dette 
instrument bidrage til det overordnede 
klimaintegrationsmål i FFR på 50 %. Der 
bør fastsættes fondsspecifikke 
klimaintegrationsmål i den tilsvarende 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 298
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Rådet bør sørge for løsninger på 
potentielle problemer i form af rent 
seeking, f.eks. hold out-effekter, hvor 
medlemsstaterne blokerer for reformer, 
indtil deres krav fra budgetinstrumentet er 
opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 299
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Det europæiske semester bør, som 
rammen for politikkernes samordning 
under en fælles overvågningscyklus, igen 
være en ramme, der samordner 
politikkerne for bæredygtig udvikling, og 
som ville gøre det muligt at samordne de 
genopretningsforanstaltninger, der er 
underlagt principperne i den europæiske 
grønne pagt, den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og FN's mål for 
bæredygtig udvikling. Det bør prioriteres 
at stræbe efter et bedre engagement i 
processen med det europæiske semester 
ved i højere grad at inddrage alle 
relevante interessenter på nationalt plan. 
I den henseende bør stabilitets- og 
vækstpagten revideres og tilpasses til en 
pagt om bæredygtig udvikling, som letter 
gennemførelsen af 
genopretningsbehovene og de 
investeringer, der er nødvendige for EU's 
politiske prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 300
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
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Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Det er vigtigt, at de legitime 
interesser hos facilitetens endelige 
modtagere og støttemodtagere i 
tilstrækkelig grad beskyttes mod 
suspension af betalingerne i tilfælde af 
generaliserede mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet. I sådanne tilfælde bør 
Kommissionen overtage ansvaret for 
facilitetens forvaltning. Et sådant redskab 
i faciliteten til at beskytte EU's budget i 
tilfælde af generaliserede mangler for så 
vidt angår retsstatsprincippet bør være i 
overensstemmelse med eventuelle andre 
redskaber, som forfølger samme mål i 
anden EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 301
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af øget økonomisk, social og 
territorial konvergens og samhørighed, 
afbødning af covid-19-krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og bidrag til 
gennemførelsen af Unionens centrale mål 
såsom den europæiske grønne pagt, 
Parisaftalen, FN's mål for bæredygtig 
udvikling, den digitale omstilling, 
strategien for ligestilling mellem mænd og 
kvinder og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder. Med henblik herpå bør 
den bidrage til at forbedre 
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jobskabelse og befordre bæredygtig vækst. medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU's potentiale 
for bæredygtig vækst efter covid-19-
krisen, fremme jobskabelse af høj kvalitet, 
tackle fattigdom blandt personer i arbejde 
og befordre retfærdig, inklusiv og 
bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 302
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed og at bidrage 
til målene for Unionens politikker, FN's 
mål for bæredygtig udvikling og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. 
Med henblik herpå skal den støtte de 
europæiske prioriterede politikområder og 
navnlig støtte en retfærdig og inklusiv 
omstilling til en miljømæssigt bæredygtig, 
energi- og ressourceeffektiv og cirkulær 
økonomi, Unionens klimamål for 2030, 
åben digital omstilling og dagsordenen for 
digitale færdigheder samt forbedre 
medlemsstaternes sociale, økonomiske og 
institutionelle resiliens, kriseberedskab og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og på den måde 
fremme jobskabelse og EU-økonomiernes 
potentiale for bæredygtig efter krisen, 
fremme jobskabelse og befordre 
bæredygtig og kønsbalanceret vækst. 

Or. en
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Ændringsforslag 303
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed med henblik på 
en mere harmonisk udvikling på tværs af 
medlemsstaterne, med særligt fokus på 
landdistrikter, bjergrige regioner, 
fjerntliggende regioner, ø-regioner og 
regioner, der lider af alvorlige og 
permanente naturlige eller demografiske 
handicap. Med henblik herpå bør den 
bidrage til at forbedre medlemsstaternes 
resiliens og tilpasningsevne, afbøde krisens 
sociale, økonomiske og demografiske 
konsekvenser samt støtte den bæredygtige 
grønne, digitale og demografiske 
omstilling, der skal medvirke til at opnå et 
klimaneutralt Europa senest i 2050, og på 
den måde bidrage til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale efter krisen, 
navnlig de mest berørte sektorer såsom 
sundhedssektoren, kultur, turisme, den 
kreative sektor og sportssektoren, fremme 
skabelsen af arbejdspladser af høj kvalitet 
og befordre bæredygtig, inklusiv, 
langsigtet økonomisk vækst.

Or. en

Ændringsforslag 304
Roberts Zīle

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 

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

tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, idet der tages 
hensyn til de eksisterende uligheder i den 
økonomiske udvikling i de enkelte 
regioner og medlemsstater, og på den 
måde bidrage til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og 
langsigtede konkurrenceevne efter krisen, 
fremme jobskabelse, opkvalificering og 
omskoling af arbejdstagere og befordre 
bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 305
Agnès Evren

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være sikring af Unionens økonomiske 
velstand og fremme af den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og at 
bidrage til målene for Unionens 
politikker, FN's mål for bæredygtig 
udvikling, den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, Parisaftalen og 
styrkelsen af det indre marked. Med 
henblik herpå bør den bidrage til at 
forbedre medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

Or. fr

Ændringsforslag 306
José Gusmão
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Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst. 
Når det gælder om at nå disse mål, spiller 
en ekspansiv finanspolitisk kurs en 
afgørende rolle. Medlemsstaterne bør 
fremme den finanspolitiske konsolidering 
ved hjælp af inklusiv vækst, så den 
økonomiske afmatning overvindes.

Or. en

Ændringsforslag 307
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af vækst, økonomisk 
udvikling, job- og 
beskæftigelsesbeskyttelse samt den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed. Med henblik herpå bør den 
bidrage til at forbedre medlemsstaternes 
resiliens og tilpasningsevne, afbøde krisens 
sociale og økonomiske konsekvenser samt 
støtte en stigning i produktion og 
beskæftigelse, navnlig i de mest berørte 
sektorer såsom turismen og 
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jobskabelse og befordre bæredygtig vækst. fødevareforsyningskæden, udviklingen af 
infrastruktur og transport, og på den måde 
bidrage til at genoprette medlemsstaternes 
økonomiers vækstpotentiale efter krisen, 
fremme jobskabelse og befordre 
bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 308
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst. 
En genopretning af vækstpotentialet vil 
også blive tilstræbt ved hjælp af 
foranstaltninger til at tackle den 
vanskelige demografiske situation i de 
forskellige medlemsstater, hvor den 
langsigtede vækst hæmmes, fordi 
arbejdsstyrken svinder ind.

Or. en

Ændringsforslag 309
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed og 
miljøomstillingen i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet, hvor der ikke 
går midler til aktiviteter, som i væsentlig 
grad skader miljøet. Med henblik herpå 
bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt og 
cirkulært Europa i 2030 eller senest i 
2050, og på den måde bidrage til at 
genoprette EU-økonomiernes grønne 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 310
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 311
Victor Negrescu

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 312
Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette en fremskyndet 
udvikling af aktiviteter, der er forenelige 
med Parisaftalen om klimaet, og 
reduktion af aktiviteter, der ikke er 
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forenelige hermed, i EU-økonomierne 
efter krisen, fremme jobskabelse og 
befordre bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 313
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 314
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 

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

grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst. 
De støttede foranstaltninger bør have en 
klar europæisk merværdi.

Or. en

Ændringsforslag 315
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed, med fuld 
respekt for den nationale suverænitet. 
Med henblik herpå bør den bidrage til at 
forbedre medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og på den måde 
bidrage til at genoprette medlemsstaternes 
vækstpotentiale efter krisen og befordre 
bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 316
Margarida Marques, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 

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

økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse samt et velfungerende indre 
marked og befordre bæredygtig og 
inklusiv vækst.

Or. en

Ændringsforslag 317
Marek Belka

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 318
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 319
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Facilitetens overordnede mål bør (14) Facilitetens overordnede mål bør 



AM\1211941DA.docx 131/323 PE655.953v01-00

DA

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

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

Or. en

Ændringsforslag 321
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 322
Alfred Sant

Forslag til forordning
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 323
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Facilitetens ressourcer bør, som en 
del af genopretningsinstrumentet (Next 
Generation EU), ledsages af en klar og 
troværdig tilbagebetalingsplan. 
Tilbagebetalingen bør ske ved hjælp af 
supplerende egne indtægter, som bør være 
på plads i løbet af den næste FFR.

Or. en

Ændringsforslag 324
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) For at maksimere målet om 
facilitetens additionalitet og dermed øge 
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dens europæiske merværdi bør 
foranstaltninger med start fra 1. februar 
2020, som sigter mod at afbøde covid-19-
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, være støtteberettigede.

Or. en

Ændringsforslag 325
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten er en måde at 
modernisere EU-budgettet på ved hjælp af 
investeringer i innovative projekter, der 
giver de kommende generationer nye 
muligheder.

Or. en

Ændringsforslag 326
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 327
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 328
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 329
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Faciliteten bør ikke støtte 
projekter, som indgår i tredjelandes 
strategiske investeringsplaner, og heller 
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ikke almindelige nationale 
budgetudgifter.

Or. en

Ændringsforslag 330
Mauri Pekkarinen

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Det er vigtigt, at den finansielle 
støtte fra faciliteten ydes på en måde, der 
sikrer lige konkurrencevilkår i det indre 
marked.

Or. en

Ændringsforslag 331
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) For at bevare det indre markeds 
integritet og fremme en uddybning af 
markedet bør faciliteten prioritere 
projekter, der støtter disse målsætninger. 
Desuden bør faciliteten ikke støtte 
projekter, der er skadelige for det indre 
marked som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 332
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. Desuden bør genopretnings- og 
resiliensplanerne være i 
overensstemmelse med princippet om 
europæisk merværdi og 
additionalitetsprincippet. For at fremme 
tiltag, der falder ind under prioriteterne for 
den europæiske grønne pagt, den digitale 
dagsorden, strategierne på industri- og 
SMV-området, dagsordenen for 
færdigheder i Europa, børnegarantien og 
ungdomsgarantien, bør planen også 
omfatte foranstaltninger, som er relevante 
under de seks politikområder, der er 
udpeget i denne forordning. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter. Mindst 37 % 
af genopretnings- og resiliensplanerne 
bør afsættes til integration af 
klimaindsatsen, og mindst 20 % af planen 
bør bidrage til søjlen med den grønne 
omstilling. Mindst 20 % af de enkelte 
planer bør bidrage til investeringer i 
digitale teknologier, digital infrastruktur 
og digitale processer, og mindst 20 % af 
beløbet i de enkelte planer bør bidrage til 
at tackle risikoen for langvarig skade på 
unges fremtidsudsigter på 
arbejdsmarkedet og deres generelle trivsel 
gennem omfattende beskæftigelses-, 
uddannelses- og kvalifikationsløsninger 
og tiltag rettet mod unge. Genopretnings- 
og resiliensplanerne bør være i 
overensstemmelse med EU's strategi for 
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ligestilling mellem mænd og kvinder 
2020-2025. Genopretnings- og 
resiliensplanerne bør være i 
overensstemmelse med pligten til at 
efterleve og fremme de værdier, der er 
nedfældet i artikel 2 i TEU. 
Genopretnings- og resiliensplanerne bør 
bidrage til konvergens og reduktion af 
regionale skævheder, og i den henseende 
bør paneuropæiske projekter navnlig 
fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 333
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de europæiske 
prioriterede politikområder og Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen 
samt tage højde for de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester 2020, med de 
nationale reformprogrammer, samt med de 
nationale energi- og klimaplaner, planerne 
for retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. I 
henhold til artikel 33 i forordning (EU) 
2018/1999 kan faciliteten ligeledes 
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klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

anvendes til at støtte foranstaltninger 
under EU-finansieringsmekanismen for 
vedvarende energi. Alle understøttede 
aktiviteter bør forfølges under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter og være i 
overensstemmelse med princippet om ikke 
at gøre væsentlig skade, som er fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 
2020 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer og 
om ændring af forordning (EU) 
2019/2088 [forordningen om EU-
klassificeringssystemet], samt i 
overensstemmelse med 
databeskyttelsesreglerne heri. Faciliteten 
bør ikke anvendes til at støtte aktiviteter, 
som er medtaget på den udelukkelsesliste, 
der henvises til i denne forordning. 
Desuden bør mindst 50 % af 
genopretnings- og resiliensplanerne 
afsættes til integration af klimaindsatsen 
og andre mål for miljømæssig 
bæredygtighed, navnlig bevarelse af 
biodiversiteten. EU-
klassificeringssystemet bør anvendes til at 
følge gennemførelsen af sådanne 
overordnede mål. 

Or. en

Ændringsforslag 334
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 

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

landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, og med de 
nationale reformprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 335
Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-

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

fondene. Desuden bør genopretnings- og 
resiliensplanerne være i 
overensstemmelse med princippet om 
europæisk merværdi. For at fremme tiltag, 
der falder ind under prioriteterne for den 
europæiske grønne pagt, den digitale 
dagsorden, strategierne på industri- og 
SMV-området, dagsordenen for 
færdigheder i Europa, børnegarantien og 
ungdomsgarantien, bør planen også 
omfatte foranstaltninger, som er relevante 
under de seks politikområder, der er 
udpeget i denne forordning. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter. Mindst 30 % 
af genopretnings- og resiliensplanerne 
bør målrettes til at støtte miljømålene i 
artikel 9 samt til aktiviteter i henhold til 
artikel 10, stk. 1, artikel 11, 12, 13, 14 og 
15 i forordning (EU) 2020/852, og de 
resterende 70 % af hver plan bør 
anvendes efter princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade samt artikel 10, stk. 2, i 
forordning (EU) 2020/852. 
Genopretnings- og resiliensplanerne bør 
være i overensstemmelse med EU's 
strategi for ligestilling mellem mænd og 
kvinder 2020-2025.

Or. en

Ændringsforslag 336
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 

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

langsigtede politiske målsætninger, de 
udfordringer og prioriteter, der er 
identificeret inden for rammerne af det 
europæiske semester, den europæiske søjle 
for sociale rettigheder og målene for 
bæredygtig udvikling, de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling, de partnerskabsaftaler 
og operationelle programmer, der er 
vedtaget under EU-fondene, og/eller 
foranstaltninger relateret til 
gennemførelsen af Unionens lovgivning 
og politikker. For at fremme tiltag, der 
falder ind under prioriteterne for den 
europæiske grønne pagt, den digitale 
dagsorden, strategierne på industri- og 
SMV-området, dagsordenen for 
færdigheder i Europa, børnegarantien og 
ungdomsgarantien, bør planen også 
omfatte sammenhængende, supplerende 
og koordinerede foranstaltninger, som er 
relevante under de seks politikområder, 
der er udpeget i denne forordning. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter. Mindst 40 % 
af genopretnings- og resiliensplanerne 
bør afsættes til integration af klima- og 
biodiversitetsforanstaltninger og mål for 
miljømæssig bæredygtighed. 
Genopretnings- og resiliensplanerne bør 
være i overensstemmelse med EU's 
strategi for ligestilling mellem mænd og 
kvinder 2020-2025 og specifikt tackle 
uligheder, herunder mål og indikatorer 
for, hvordan der opnås sociale fremskridt.
(1. Ordlyden "de udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
målene for bæredygtig udvikling, de 
nationale reformprogrammer, samt med de 
nationale energi- og klimaplaner, planerne 
for retfærdig omstilling, de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene, og/eller foranstaltninger relateret 
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til gennemførelsen af Unionens lovgivning 
og politikker." finder anvendelse på hele 
teksten.
2. Ordlyden "Mindst 40 % af 
genopretnings- og resiliensplanerne bør 
afsættes til integration af klima- og 
biodiversitetsforanstaltninger og mål for 
miljømæssig bæredygtighed" finder 
anvendelse på hele teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 337
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Planen bør også omfatte 
foranstaltninger, som er relevante for 
økonomisk bæredygtig vækst. 
Foranstaltningerne bør gøre det muligt 
hurtigt at nå og levere de mål og bidrag, 
der er fastsat i de nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf.
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under fuld overholdelse af Unionens 
klima- og miljøpolitiske prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 338
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de nationale 
reformprogrammer og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt at sikre bæredygtig opfyldelse af de 
mål og bidrag, der er fastsat i de nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf.

Or. en

Ændringsforslag 339
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de prioriteter, der 
er identificeret inden for rammerne af det 
europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, de strategiske 
retningslinjer for reformerne og de 
offentlige investeringer, der drøftes 
mellem Rådet og Europa-Parlamentet, 
samt med de nationale energi- og 
klimaplaner, planerne for retfærdig 
omstilling og de partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer, der er vedtaget 
under EU-fondene. For at fremme tiltag, 
der falder ind under prioriteterne for den 
europæiske grønne pagt, den digitale 
dagsorden og den industrielle strategi, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling samt forbedre betingelserne for 
en styrkelse af resiliensen i forbindelse 
med håndteringen af de globale 
virkninger. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter. Reformer og 
investeringer bør også bidrage til at 
reducere asymmetri og fremme 
konvergens og samhørighed mellem og 
inden for medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 340
Agnès Evren
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Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 341
Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. Desuden bør genopretnings- og 
resiliensplanerne være i 
overensstemmelse med princippet om 
europæisk merværdi, samtidig med at de 
respekterer de grundlæggende rettigheder 
og værdier i Unionen, jf. artikel 2 i 
TEUF. For at fremme tiltag, der falder ind 
under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 342
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 343
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 344
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 345
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af bæredygtige reformer og 
offentlige investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de nationale 
reform- og investeringsprogrammer, samt 
med de nationale energi- og klimaplaner, 
planerne for retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under Unionens prioriteter, såsom den 
europæiske grønne pagt, Parisaftalen, 
FN's mål for bæredygtig udvikling, den 
retfærdige omstilling til en klimaneutral 
økonomi senest i 2015, strategien for 
ligestilling mellem kønnene, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
den digitale dagsorden, bør genopretnings- 
og resiliensplanen også omfatte 
foranstaltninger, som gør det muligt hurtigt 
og effektivt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er relevante for disse 
prioriteter. Alle understøttede aktiviteter 
bør forfølges under fuld overholdelse af 
Unionens klima- og miljøpolitiske 
prioriteter og i fuld overensstemmelse med 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade".

Or. en

Ændringsforslag 346
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt, den digitale dagsorden, såsom 
at lukke den digitale kløft mellem 
kønnene, bør planen også omfatte 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling. 
Foranstaltningerne bør gøre det muligt 
hurtigt at nå og levere de mål og bidrag, 
der er fastsat i de nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter. Tilsvarende 
bør alle understøttede aktiviteter være i 
fuld overensstemmelse med den 
europæiske strategi for ligestilling mellem 
kønnene 2020-2025.

Or. en

Ændringsforslag 347
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 348
Nicolae Ştefănuță

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 



AM\1211941DA.docx 153/323 PE655.953v01-00

DA

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

resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, herunder 
tiltrædelse til euroområdet af de 
medlemsstater, der har forpligtet sig til at 
gennemføre de nationale 
reformprogrammer, de nationale energi- og 
klimaplaner, planerne for retfærdig 
omstilling samt de partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer, der er vedtaget 
under EU-fondene. For at fremme tiltag, 
der falder ind under prioriteterne for den 
europæiske grønne pagt og den digitale 
dagsorden, bør planen også omfatte 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling. 
Foranstaltningerne bør gøre det muligt 
hurtigt at nå og levere de mål og bidrag, 
der er fastsat i de nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 349
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester, 
med de nationale reformprogrammer, samt 

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

programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 350
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 

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

planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 351
Marek Belka

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 352
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 353
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 354
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 

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

sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. De nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer skal falde ind under 
prioriteterne for den europæiske grønne 
pagt, den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, FN's mål for bæredygtig 
udvikling og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter. 
Arbejdsmarkedets parter bør få mulighed 
for at bidrage med deres input på et tidligt 
tidspunkt i processen, før de nationale 
genopretnings- og resiliensplaner indgives 
til EU.

Or. en

Ændringsforslag 355
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) De lokale forvaltninger og 
kommunerne er tættest på borgerne, og de 
har førstehåndserfaring med 
lokalsamfundenes og de lokale 
økonomiers behov og problemer og spiller 
derfor en afgørende rolle i den 
økonomiske og sociale genopretning. 
Derfor bør kommunerne og de lokale 
forvaltninger inddrages tæt i 
planlægningen og gennemførelsen af 
denne facilitet, herunder udarbejdelse af 
genopretnings- og resiliensplanerne samt 
forvaltning af projekterne under 
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faciliteten. For at udnytte kommunernes 
og de lokale forvaltningers potentiale 
fuldt ud med hensyn til at sikre 
genopretning og resiliens bør en væsentlig 
del af midlerne i genopretnings- og 
resiliensfaciliteten øremærkes til dem, 
således at der skabes direkte adgang til 
disse kilder for kommunerne og de lokale 
forvaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 356
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Genopretnings- og 
resiliensplanerne bør være i 
overensstemmelse med den europæiske 
strategi for ligestilling mellem kønnene 
2020-2025. Planerne bør indeholde et 
tværgående kønsafsnit, som bl.a. 
indeholder obligatoriske kønsspecifikke 
konsekvensanalyser og efterfølgende 
kontroller, ligestillingsvurderinger og 
krav til kønsbalance og ligeløn i 
forbindelse med alle økonomiske 
aktiviteter, der understøttes af planerne. 
Medlemsstaterne bør også sikre, at der 
indsamles kønsopdelte data og 
kønsbudgettering til de nationale planer. 

Or. en

Ændringsforslag 357
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Ved en delegeret retsakt og på 
grundlag af forordning (EU) 2020/852 
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samt under overholdelse af princippet om 
"ikke at gøre væsentlig skade" i 
forordning (EU) 2019/2088 vedtager 
Kommissionen retningslinjer for klima- 
og biodiversitetsvurderinger for at hjælpe 
medlemsstaterne med at sikre, at deres 
foranstaltninger i genopretnings- og 
resiliensplanen ikke skader 
biodiversiteten, klimaet samt den 
miljømæssige bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 358
Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Faciliteten bør ikke støtte 
aktiviteter, der gør væsentlig skade på 
nogen af miljømålene i artikel 9 i 
forordning (EU) 2020/852 i henhold til 
forordningens artikel 17.

Or. en

Ændringsforslag 359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) De lokale forvaltninger og 
kommunerne er tættest på borgerne, og de 
har førstehåndserfaring med 
lokalsamfundenes og de lokale 
økonomiers behov og problemer, og 
spiller derfor en afgørende rolle i den 
økonomiske og sociale genopretning. 
Derfor bør kommunerne og de lokale 
forvaltninger spille en vigtig rolle i 
planlægningen og gennemførelsen af 
denne facilitet, herunder udarbejdelse af 
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genopretnings- og resiliensplanerne samt 
forvaltning af projekterne under 
faciliteten. For at udnytte kommunernes 
og de lokale forvaltningers potentiale 
fuldt ud med hensyn til at sikre 
genopretning og resiliens bør visse kilder i 
genopretnings- og resiliensfaciliteten 
øremærkes til dem ved at skabe direkte 
adgang til disse kilder for kommunerne 
og de lokale forvaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 360
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Ved en delegeret retsakt og på 
grundlag af forordning (EU) 2020/852 
samt under overholdelse af princippet om 
"ikke at gøre væsentlig skade" i 
forordning (EU) 2019/2088 vedtager 
Kommissionen en sporingsmetode til 
indarbejdelse af klima- og 
biodiversitetsforanstaltninger og mål for 
miljømæssig bæredygtighed for at hjælpe 
medlemsstaterne med at udforme, 
gennemføre og spore genopretnings- og 
resiliensplanernes bidrag til EU's og den 
pågældende medlemsstats klima- og 
biodiversitetsmål.

Or. en

Ændringsforslag 361
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) I de medlemsstater, hvor EU 
konstaterer generaliserede mangler for så 
vidt angår retsstatsprincippet og derefter 
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beslutter at suspendere overførslen af EU-
midler til regeringen i den pågældende 
medlemsstat, bør Kommissionen stille 
genopretnings- og resiliensfonden til 
rådighed via direkte forvaltning for de 
regionale og lokale regeringer, 
virksomheder og 
civilsamfundsorganisationer til projekter, 
som de udvikler og gennemfører.

Or. en

Ændringsforslag 362
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 16 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16c) Ved en delegeret retsakt og på 
grundlag af den europæiske strategi for 
ligestilling mellem kønnene 2020-2025 
vedtager Kommissionen en 
sporingsmetode til indarbejdelse af 
kønsspecifikke foranstaltninger og mål 
for at hjælpe medlemsstaterne med at 
udforme, gennemføre og spore 
genopretnings- og resiliensplanernes 
bidrag til EU's og den pågældende 
medlemsstats ligestillingsmål.

Or. en

Ændringsforslag 363
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16c) Foranstaltningerne i de nationale 
genopretnings- og resiliensplaner bør 
også opfylde forpligtelsen til at respektere 
og fremme de værdier, der er nedfældet i 
artikel 2 i TEU.
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Or. en

Ændringsforslag 364
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 16 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16d) Medlemsstaterne bør sikre, at de 
lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante aktører høres i forbindelse med 
udarbejdelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne. For at forbedre 
sammenhængen og relevansen af 
genopretnings- og resiliensplanerne bør 
lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter have mulighed for 
at komme med deres input på et tidligt 
tidspunkt, før genopretnings- og 
resiliensplanerne officielt indgives 
officielt til EU. Lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter bør høres senest 
tre måneder før medlemsstatens officielle 
indgivelse af udkastet til genopretnings- 
og resiliensplanen. Lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter høres i 
overensstemmelse med nationale regler og 
national praksis. Der skal i 
genopretnings- og resiliensplanerne 
redegøres for, hvordan der blev taget 
hensyn til input fra lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter, og hvis 
interessenterne ønsker det, vil deres 
udtalelser blive føjet til de nationale 
reformprogrammer eller, hvor det er 
relevant, til de nationale genopretnings- 
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og resiliensplaner.
Or. en

Ændringsforslag 365
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Hvis en medlemsstat er fritaget fra 
overvågningen og vurderingen under det 
europæiske semester på grundlag af 
artikel 12 i forordning (EU) nr. 
472/201311 eller er underlagt tilsyn i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 332/200212, bør det være muligt 
at anvende bestemmelserne i nærværende 
forordning på medlemsstaten i forbindelse 
med de udfordringer og prioriteter, der 
identificeret ved foranstaltninger, der er 
fastsat efter forordningerne.

udgår

__________________
11 EUT L 140 af 27.5.2013.
12 EFT L 53 af 23.2.2002.

Or. fr

Ændringsforslag 366
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Hvis en medlemsstat er fritaget fra 
overvågningen og vurderingen under det 
europæiske semester på grundlag af 
artikel 12 i forordning (EU) nr. 
472/201311 eller er underlagt tilsyn i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 332/200212, bør det være muligt 
at anvende bestemmelserne i nærværende 
forordning på medlemsstaten i forbindelse 

udgår
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med de udfordringer og prioriteter, der 
identificeret ved foranstaltninger, der er 
fastsat efter forordningerne.
__________________
11 EUT L 140 af 27.5.2013.
12 EFT L 53 af 23.2.2002.

Or. en

Ændringsforslag 367
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Hvis en medlemsstat er fritaget fra 
overvågningen og vurderingen under det 
europæiske semester på grundlag af 
artikel 12 i forordning (EU) nr. 
472/201311 eller er underlagt tilsyn i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 332/200212, bør det være muligt 
at anvende bestemmelserne i nærværende 
forordning på medlemsstaten i forbindelse 
med de udfordringer og prioriteter, der 
identificeret ved foranstaltninger, der er 
fastsat efter forordningerne.

udgår

__________________
11 EUT L 140 af 27.5.2013.
12 EFT L 53 af 23.2.2002.

Or. en

Ændringsforslag 368
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Hvis en medlemsstat er fritaget fra 
overvågningen og vurderingen under det 
europæiske semester på grundlag af artikel 

(17) Hvis en medlemsstat er fritaget fra 
overvågningen og vurderingen under det 
europæiske semester på grundlag af artikel 
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12 i forordning (EU) nr. 472/2013 eller er 
underlagt tilsyn i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002, bør 
det være muligt at anvende 
bestemmelserne i nærværende forordning 
på medlemsstaten i forbindelse med de 
udfordringer og prioriteter, der identificeret 
ved foranstaltninger, der er fastsat efter 
forordningerne.

12 i forordning (EU) nr. 472/2013 eller er 
underlagt tilsyn i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002, skal 
bestemmelserne i nærværende forordning 
alligevel anvendes på medlemsstaten i 
forbindelse med de udfordringer og 
prioriteter, der identificeret i de 
omstillingsplaner, der er godkendt af 
Kommissionen.

__________________ __________________
11 EUT L 140 af 27.5.2013. 11 EUT L 140 af 27.5.2013.
12 EFT L 53 af 23.2.2002. 12 EFT L 53 af 23.2.2002.

Or. en

Ændringsforslag 369
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Med henblik på at skabe et oplyst 
grundlag for udarbejdelsen og 
gennemførelsen af medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensplaner og for at 
styrke dialogen mellem EU's institutioner 
og sikre større gennemsigtighed og 
demokratisk ansvarlighed i den 
økonomiske dialog bør Rådet og Europa-
Parlamentet som led i det europæiske 
semester kunne drøfte de strategiske 
retningslinjer for reformerne og de 
offentlige investeringer for EU som 
helhed, idet der tages hensyn til, hvordan 
det står til med genopretningen, resiliensen 
og tilpasningsevnen i Unionen. Disse 
strategiske retningslinjer bør bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed. For at sikre 
hensigtsmæssig evidens bør disse 
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drøftelser ske på grundlag af 
Kommissionens strategiske og analytiske 
oplysninger, som er tilgængelige inden for 
rammerne af det europæiske semester, og, 
hvis de foreligger, på grundlag af 
oplysningerne om gennemførelsen af 
planerne i de foregående år.

Or. en

Ændringsforslag 370
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Med henblik på at skabe et oplyst 
grundlag for udarbejdelsen og 
gennemførelsen af medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensplaner bør 
Rådet som led i det europæiske semester 
kunne drøfte, hvordan det står til med 
genopretningen, resiliensen og 
tilpasningsevnen i Unionen. For at sikre 
hensigtsmæssig evidens bør disse 
drøftelser ske på grundlag af 
Kommissionens strategiske og analytiske 
oplysninger, som er tilgængelige inden for 
rammerne af det europæiske semester, og, 
hvis de foreligger, på grundlag af 
oplysningerne om gennemførelsen af 
planerne i de foregående år. 
Kommissionen stiller alle relevante 
oplysninger til rådighed for Europa-
Parlamentet og Rådet samtidig og på lige 
fod. Der bør afholdes en genopretnings- 
og resiliensdialog baseret på samme 
model som den eksisterende monetære 
dialog i de relevante udvalg i Europa-
Parlamentet for at sikre gennemsigtighed 
og ansvarlighed.

Or. en

Ændringsforslag 371
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 372
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

For at sikre hensigtsmæssig evidens bør 
disse drøftelser bl.a. ske på grundlag af 
Kommissionens strategiske og analytiske 
oplysninger, som er tilgængelige inden for 
rammerne af det europæiske semester, og, 
hvis de foreligger, på grundlag af 
oplysningerne om gennemførelsen af 
planerne i de foregående år. 
Kommissionen bør stille alle relevante 
oplysninger til rådighed for Europa-
Parlamentet og Rådet hurtigt, samtidigt 
og på lige fod.

Or. en

Ændringsforslag 373
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 374
José Gusmão
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 375
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

grundlag af oplysningerne om 
gennemførelsen af planerne i de 
foregående år samt fremskridtene med de 
nationale omstillingsplaner.

Or. en

Ændringsforslag 376
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 377
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

tilpasningsevnen i Unionen. For at sikre 
hensigtsmæssig evidens bør disse 
drøftelser ske på grundlag af strategiske og 
analytiske oplysninger indsamlet af 
Kommissionen og, hvis de foreligger, på 
grundlag af oplysningerne om 
gennemførelsen af planerne i de 
foregående år.

Or. en

Ændringsforslag 378
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af deres genopretnings- 
og resiliensplaner skal medlemsstaterne 
tage hensyn til artikel 107 i TEUF og 
rammerne for statsstøtte og 
begrænsningerne heri. Det indre markeds 
og dets konkurrence- og statsstøttereglers 
korrekte funktionsmåde er til gavn for de 
europæiske forbrugere og virksomheder 
og er nødvendig for at undgå 
uforholdsmæssige 
konkurrenceforvridninger. Kommissionen 
bør derfor fortsat udøve sin rolle i 
henhold til EU-traktaterne for at sikre 
lige konkurrencevilkår på det indre 
marked.

Or. en

Ændringsforslag 379
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 

udgår
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medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den 
finansielle støtte (dvs. den 
ikketilbagebetalingspligtige finansielle 
støtte). Maksimalbeløbet beregnes på 
grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Midlerne bør ikke øremærkes geografisk.

Ændringsforslag 380
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

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

Or. en

Ændringsforslag 381
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

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

Or. en

Ændringsforslag 382
Engin Eroglu

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den 
finansielle støtte (dvs. den 
ikketilbagebetalingspligtige finansielle 
støtte). Maksimalbeløbet beregnes på 
grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

(19) For at reducere moral hazard mest 
muligt bør medlemsstaterne ikke modtage 
transferbetalinger, men udelukkende 
kreditter, hvis størrelse afhænger af 
befolkning og coronarelaterede data som 
antal smittede og døde, udvikling i BNP 
samt arbejdsløshed siden februar 2020, og 
som på ingen måde belønner fortidens 
manglende reformer.

Or. de

Begrundelse

I henhold til forslaget tildeles henholdsvis 100 % (Kommissionen) og 70 % (Rådet og 
Parlamentet) af pengene på baggrund af tilbageskuende data. F.eks. belønnes fortidens høje 
arbejdsløshed og således lande, der har forsømt reformer de seneste år, og som ikke har fulgt 
det europæiske semesters anbefalinger.

Ændringsforslag 383
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
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reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger, den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat 
og tabet i det reale BNP observeret i 2020 
samt det akkumulerede tab i det reale 
BNP observeret i perioden 2020-2021.

Or. en

Ændringsforslag 384
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat, 
og de fremskridt, der er gjort med hensyn 
til de nationale omstillingsplaner, som 
Kommissionen har godkendt.

Or. en

Ændringsforslag 385
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
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investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat i 
de seneste fem år forud for tildelingen af 
støtten og frem til 2024.

Or. fr

Ændringsforslag 386
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre ide 
vækstfremmende reformer og bæredygtige 
investeringer i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger, den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat 
og faldet i BNP i 2019-2020.

Or. en

Ændringsforslag 387
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger bæredygtigheden af 
statsgælden og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 388
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i den årlige genopretnings- 
og resiliensplan, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 389
Piernicola Pedicini
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Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) De socioøkonomiske konsekvenser 
af pandemien vil sandsynligvis være 
ujævnt fordelt på tværs af regioner og 
territorier på grund af økonomiske og 
sociale uligheder, varierende 
konkurrencepotentiale, graden af 
afhængighed af turisme, kunderettede 
tjenester eller tjenester, der ikke kan 
udføres på afstand. Dette medfører en 
risiko for, at de regionale og territoriale 
uligheder i medlemsstaterne øges, og at 
ulighederne forstærkes mellem mindre 
udviklede regioner og mere udviklede 
regioner, mellem byernes forstadsområder 
og centrum og mellem visse byområder og 
landområder. Under hensyntagen til den 
gennemsnitlige arbejdsløshedsprocents 
indvirkning på metoden til beregning af 
det maksimale finansielle bidrag pr. 
medlemsstat under faciliteten bør der 
gives prioritet til de regioner og territorier, 
der har den højeste 
arbejdsløshedsprocent, for at afbøde 
pandemiens socioøkonomiske virkninger 
og fremme den økonomiske genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 390
Roberts Zīle

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) I erkendelse af, at midlerne ikke er 
blevet tildelt helt retfærdigt, fordi den 
arbejdsløshedsprocent, der anvendes i den 
metode, der er beskrevet i bilag I, ikke er 
blevet justeret for at afspejle de 
arbejdsmarkedsrelaterede interne 
migrationsstrømme mellem 
medlemsstaterne, hvilket i sidste ende 
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påvirker medlemsstaternes befolkningstal 
og arbejdsløshedsprocent på en måde, der 
ikke afspejler den reelle socioøkonomiske 
situation, navnlig i medlemsstater, der har 
haft negative migrationsstrømme, hvilket 
reducerer de midler, de er berettiget til.

Or. en

Ændringsforslag 391
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) For at sikre at medlemsstaterne 
kun finansierer egentlige politiske 
prioriteter, der genererer en positiv 
økonomisk virkning på lang sigt, bør de 
have penge på spil. Derfor skal der 
kræves, at medlemsstaterne 
medfinansierer udgifter under denne 
facilitet med en sats på 20 %.

Or. en

Ændringsforslag 392
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør en medlemsstat indgive en 
genopretnings- og resiliensplan senest den 
30. april i form af et særskilt bilag til det 
nationale reformprogram. For at sikre en 
hurtig gennemførelse bør medlemsstaterne 
kunne indgive et udkast til en plan sammen 
med budgetforslaget for det kommende år 

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

Or. en

Ændringsforslag 393
Bogdan Rzońca

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør en medlemsstat indgive en 
genopretnings- og resiliensplan senest den 
30. april i form af et særskilt bilag til det 
nationale reformprogram. For at sikre en 
hurtig gennemførelse bør medlemsstaterne 
kunne indgive et udkast til en plan sammen 
med budgetforslaget for det kommende år 
den 15. oktober i det foregående år.

(20) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør en medlemsstat indgive en 
genopretnings- og resiliensplan senest den 
30. april i form af et særskilt bilag til det 
nationale reformprogram. For at sikre en 
hurtig gennemførelse bør medlemsstaterne 
kunne indgive et udkast til en plan fra den 
15. oktober i det foregående år. 
Medlemsstater i euroområdet skal indgive 
udkast til planer sammen med 
budgetforslaget for det efterfølgende år.

Or. en

Ændringsforslag 394
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 

(20) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af årlige forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
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procedurer bør en medlemsstat indgive en 
genopretnings- og resiliensplan senest den 
30. april i form af et særskilt bilag til det 
nationale reformprogram. For at sikre en 
hurtig gennemførelse bør medlemsstaterne 
kunne indgive et udkast til en plan sammen 
med budgetforslaget for det kommende år 
den 15. oktober i det foregående år.

procedurer bør en medlemsstat indgive den 
årlige genopretnings- og resiliensplan 
senest den 30. april i form af et særskilt 
bilag til det nationale reformprogram. For 
at sikre en hurtig gennemførelse bør 
medlemsstaterne kunne indgive deres 
første udkast til den årlige plan sammen 
med budgetforslaget senest den 15. 
oktober 2020 og den endelige årlige 
genopretnings- og resiliensplan senest 
den 28. februar 2021.

Or. en

Ændringsforslag 395
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør en medlemsstat indgive en 
genopretnings- og resiliensplan senest den 
30. april i form af et særskilt bilag til det 
nationale reformprogram. For at sikre en 
hurtig gennemførelse bør medlemsstaterne 
kunne indgive et udkast til en plan sammen 
med budgetforslaget for det kommende år 
den 15. oktober i det foregående år.

(20) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør en medlemsstat indgive en 
genopretnings- og resiliensplan senest den 
30. april, navnlig ved hjælp af 
instrumentet for teknisk støtte, i form af et 
særskilt bilag til det nationale 
reformprogram. For at sikre en hurtig 
gennemførelse bør medlemsstaterne kunne 
indgive et udkast til en plan sammen med 
budgetforslaget for det kommende år den 
15. oktober i det foregående år.

Or. fr

Ændringsforslag 396
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er nødvendigt at indføre en (20) Det er nødvendigt at indføre en 
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procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør en medlemsstat indgive en 
genopretnings- og resiliensplan senest den 
30. april i form af et særskilt bilag til det 
nationale reformprogram. For at sikre en 
hurtig gennemførelse bør medlemsstaterne 
kunne indgive et udkast til en plan sammen 
med budgetforslaget for det kommende år 
den 15. oktober i det foregående år.

procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af forslag til genopretnings-, resiliens- og 
bæredygtige omstillingsplaner og 
indholdet i dem. Med henblik på at sikre 
formålstjenlige procedurer bør en 
medlemsstat indgive en genopretnings- og 
resiliensplan senest den 30. april i form af 
et særskilt bilag til det nationale 
reformprogram. For at sikre en hurtig 
gennemførelse bør medlemsstaterne kunne 
indgive et udkast til en plan sammen med 
budgetforslaget for det kommende år den 
15. oktober i det foregående år.

Or. en

Ændringsforslag 397
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) For at sikre en bred debat og 
konsensus på nationalt plan om de 
foreslåede foranstaltninger skal planen 
udarbejdes i tæt samarbejde med 
relevante nationale og regionale 
interessenter såsom lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter, den private 
sektor og repræsentanter for 
civilsamfundet. Planen skal godkendes af 
det respektive nationale parlament, inden 
den indgives officielt til Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 398
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 



PE655.953v01-00 184/323 AM\1211941DA.docx

DA

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

investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Planen bør udarbejdes på 
grundlag af en dialog på flere niveauer 
med subnationale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter i overensstemmelse 
med partnerskabsprincippet som fastlagt i 
de europæiske struktur- og 
investeringsfonde for at sikre størst mulig 
konsensus. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for målene for den 
europæiske grønne pagt, navnlig det 
bæredygtige vækstpotentiale, skabelse af 
job af høj kvalitet og økonomisk og social 
resiliens samt planens overensstemmelse 
med de europæiske prioriterede 
politikområder. De nationale planer bør 
indeholde bestemmelser om politisk 
neutral fordeling af midler til støtte for 
civilsamfundet og nonprofitsektoren samt 
uafhængige medier, samt et tilsagn fra 
den nationale regering til at yde 
tilstrækkelige midler til kommuner og 
lokale forvaltninger. De nationale planer 
bør også indeholde en forklaring på, 
hvordan foranstaltningerne i planen 
forventes at ville afhjælpe mangler med 
hensyn til de værdier, der er nedfældet i 
artikel 2 i EUT samt en redegørelse for 
den foreslåede genopretnings- og 
resiliensplans forenelighed med de 
landespecifikke henstillinger for 2020, der 
er vedtaget inden for rammerne af det 
europæiske semester. Planerne bør også 
vise, hvordan planen forventes at bidrage 
til ligestilling mellem kønnene og 
kønsbalanceret vækst og jobskabelse. Der 
bør tilstræbes og opnås et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen. 
Alle foranstaltninger, der modtager støtte 
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under faciliteten, bør respektere national 
praksis og de nationale institutioner for 
kollektive forhandlinger, i 
overensstemmelse med artikel 152 i 
TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 399
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Planen bør udarbejdes på 
grundlag af en dialog på flere niveauer og 
i partnerskab med lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter for at sikre 
ejerskab over planerne. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for de seks områder, 
der er udpeget i denne forordning; den bør 
beskrive omfanget af de høringer, der 
gennemføres med interessenterne før 
indgivelse af planen samt delmål og 
slutmål, der fokuserer specifikt på de 
indikatorer for uligheder og sociale 
fremskridt, der skal opfyldes, og 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
måde, hvorpå den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan er 
forenelig med EU's og medlemsstaternes 
udfordringer, mål og forpligtelser, der er 
identificeret inden for rammerne af det 
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europæiske semester, principperne for den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
målene for bæredygtig udvikling, de 
nationale reformprogrammer, de 
nationale energi- og klimaplaner, 
planerne for retfærdig omstilling og 
partnerskabsaftalerne, de operationelle 
programmer, der er vedtaget under 
Unionens fonde og/eller i foranstaltninger 
som led i Unionens lovgivning og 
politikker. Der bør tilstræbes og opnås et 
tæt samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 400
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de prioriteter, der er 
identificeret inden for rammerne af det 
europæiske semester, samt en redegørelse 
for, hvordan de planlagte reformer og 
investeringer tackler udfordringerne med 
god og effektiv forvaltningspraksis og 
kapacitetsmangler gennem 
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medlemsstaterne gennem hele processen. kapacitetsopbygning. Medlemsstaterne 
bør sikre overholdelse af 
partnerskabsprincippet i udarbejdelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne 
under anvendelse af en tilgang med 
flerniveaustyring og med inddragelse af 
civilsamfundet og arbejdsmarkedets 
parter. Der bør tilstræbes og opnås et tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 401
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Disse planer bør 
udarbejdes på grundlag af en dialog på 
flere niveauer med kommuner, lokale og 
regionale myndigheder, arbejdsmarkedets 
parter, civilsamfundsorganisationer, 
herunder ungdomsorganisationer, og 
andre relevante interessenter for at sikre 
størst mulig konsensus. Oplysninger om, 
hvordan disse høringer er blevet 
gennemført, bør stilles til rådighed. 
Genopretnings- og resiliensplanen bør 
indeholde et detaljeret sæt foranstaltninger 
til gennemførelse af den, herunder delmål 
og slutmål, og genopretnings- og 
resiliensplanens forventede virkninger for 
vækstpotentiale, jobskabelse og økonomisk 
og social resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
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forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 402
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens. Der bør tilstræbes og opnås et tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 403
Karlo Ressler, Tomislav Sokol
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Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for et bæredygtigt og 
inkluderende langsigtet vækstpotentiale, et 
stimulerende erhvervsmiljø, skabelse af 
job af høj kvalitet og økonomisk, 
territorial og social resiliens; den bør også 
indeholde foranstaltninger, som er 
relevante for den bæredygtige grønne, 
digitale og demografiske omstilling, 
resiliensforanstaltninger på 
sundhedsområdet, konvergens, stærkere 
konkurrenceevne, herunder genopretning 
af turisme, den kreative industri og 
sportssektoren; den bør tillige indeholde en 
redegørelse for den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 404
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante bæredygtige 
reformer og investeringer bør de 
medlemsstater, der ønsker at modtage 
støtte, indgive en behørigt begrundet og 
underbygget genopretnings- og 
resiliensplan til Kommissionen. Disse 
planer bør udarbejdes på grundlag af 
meningsfulde og inkluderende høringer 
på flere niveauer med de lokale og 
regionale myndigheder, arbejdsmarkedets 
parter, medarbejdere, lokalsamfund, 
civilsamfundsorganisationer og alle andre 
relevante interessenter både på nationalt 
og regionalt plan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for målene for 
denne forordning; den bør tillige 
indeholde en redegørelse for, hvordan de 
lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter, medarbejdere, 
lokalsamfund, 
civilsamfundsorganisationer og alle andre 
relevante interessenter er blevet hørt, samt 
hvordan og i hvilket omfang der blev taget 
højde for deres input. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 405
Paul Tang, Luis Garicano

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 

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

ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Planen bør udarbejdes på 
grundlag af en dialog på flere niveauer 
med lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter for at sikre størst 
mulig konsensus. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for de seks områder, 
der er udpeget i denne forordning; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
måde, hvorpå den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan forventes 
effektivt at tackle de udfordringer, der er 
identificeret i de landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt inden for rammerne af det 
europæiske semester. Der bør tilstræbes og 
opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 406
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 

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

den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling. Der bør 
tilstræbes og opnås et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 407
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

euroområdet bør der især fokuseres på de 
relevante henstillinger for euroområdet, 
som Rådet har godkendt. Der bør 
tilstræbes og opnås et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 408
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



PE655.953v01-00 194/323 AM\1211941DA.docx

DA

Ændringsforslag 409
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 

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

investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for at 
øge gældsbæredygtigheden og sikre 
forsvarlig budgetstyring. Der bør 
tilstræbes og opnås et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne, herunder de nationale 
parlamenter, gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 411
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 

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

jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 412
Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 413
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være baseret på dialog 
og samarbejde med lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter, repræsentanter 
for sociale bevægelser og andre relevante 
interessenter; planen bør indeholde et 
detaljeret sæt foranstaltninger til 
gennemførelse af den, herunder delmål og 
slutmål, og genopretnings- og 
resiliensplanens forventede virkninger for 
de vigtige områder, der er udpeget i denne 
forordning; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter. 
Der bør tilstræbes og opnås et tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 414
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 21



PE655.953v01-00 198/323 AM\1211941DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 415
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 

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

sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne samt 
de lokale myndigheder gennem hele 
processen.

Or. fr

Ændringsforslag 416
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 417
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at sikre facilitetens effektivitet 
og virkning skal alle procedurer, der 
indgår i denne forordning, sikre et 
strømlinet og sammenhængende 
styringssystem og undgå dobbeltarbejde 
eller overlapning af opgaver og 
kompetencer blandt alle institutioner og 
enheder, der er involveret. Set i lyset af, at 
det haster med at gribe ind på grund af 
den nuværende krise, skal de 
beslutninger, der skal træffes i forbindelse 
med vurdering af genopretnings- og 
resiliensplanerne og udbetaling af de 
tildelte midler, træffes hurtigt. Under alle 
omstændigheder må procedurerne ikke 
hindre Kommissionen i at udøve sine 
kompetencer i gennemførelsen af det 
europæiske budget som fastsat i artikel 17 
i TEU og 317 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 418
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at styrke det nationale 
ejerskab til processen skal Kommissionen 
fremme inddragelsen af de lokale og 
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regionale myndigheder, arbejdsmarkedets 
parter, civilsamfundsorganisationer og 
andre relevante interessenter, som fastsat 
i denne forordning, og under fuld 
overholdelse af nationale regler og 
national praksis, gennem det europæiske 
semester og især i forbindelse med 
identifikation af de nationale 
udfordringer og prioriteter, multilateral 
overvågning, peer review og udveksling af 
god praksis.

Or. en

Ændringsforslag 419
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Efter at have modtaget de årlige 
genopretnings- og resiliensplaner og 
senest den 31. maj (31. marts 2021) vil 
Kommissionen ved hjælp af en delegeret 
retsakt vurdere den samlede virkning af 
disse planer på opfyldelsen af Unionens 
mål og prioriteter i overensstemmelse med 
den årlige strategi for bæredygtig vækst 
og beregne de samlede finansielle bidrag 
og lån som følge af disse planer og 
virkningen og tildelingen af midler fra 
EU-budgettet.

Or. en

Ændringsforslag 420
Clara Ponsatí Obiols

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Regionale og lokale forvaltninger 
spiller en afgørende rolle i håndteringen 
af konsekvenserne af covid-19-krisen. 
Sammen med den centrale rolle, de spiller 
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i forbindelse med at fremme den grønne 
og den digitale omstilling, betyder det, at 
de er afgørende for en optimal 
gennemførelse af faciliteten. De nationale 
myndigheder i medlemsstaterne bør i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
drøfte og vedtage deres genopretnings- og 
resiliensplaner med de regionale og lokale 
forvaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 421
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil tage hensyn til de synergier, der 
skabes mellem de forskellige 
medlemsstaters genopretnings- og 
resiliensplaner og komplementariteten 
mellem disse planer og andre 
investeringsplaner på nationalt plan. 
Kommissionen bør vurdere relevansen for 
de europæiske prioriterede politikområder 
samt effektiviteten, virkningen og 
sammenhængen af genopretnings- og 
resiliensplanen og bør derfor tage hensyn 
til den begrundelse og de elementer, som 
den berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes at støtte de europæiske 
prioriterede politikområder, effektivt at 
håndtere de udfordringer, der er 
identificeret i de landespecifikke 
henstillinger for 2020 rettet til den berørte 
medlemsstat inden for rammerne af det 
europæiske semester; om planen er i 
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sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen, 
navnlig Unionens klimamål fastsat i 
forordning (EU) .../... [den europæiske 
klimalov] samt sikrer et politisk varieret 
og uafhængigt civilsamfund og 
uafhængige medier; om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt tackler 
manglerne med hensyn til de værdier, der 
er nedfældet i artikel 2 i EUT, samt 
gennemsigtigheden og ansvarligheden i 
brugen af midler; om planen forventes at 
få varige virkninger i den berørte 
medlemsstat, om planen forventes at 
bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens kønsbalancerede og 
bæredygtige vækstpotentiale, skabelse af 
job af høj kvalitet og økonomiske og 
sociale resiliens, afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser samt 
medvirke til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed, om 
planen forventes at bidrage effektivt til 
gennemførelsen af Unionens og dens 
medlemsstaters forpligtelser, navnlig 
Parisaftalen, FN's mål for bæredygtig 
udvikling, integration af kønsaspektet og 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder; om den begrundelse, der er 
forelagt af medlemsstaten for de anslåede 
samlede omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen; om planen udelukker 
aktiviteter, der ikke overholder princippet 
om "ikke at gøre væsentlig skade"; om 
den foreslåede genopretnings- og 
resiliensplan indeholder foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.
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Or. en

Ændringsforslag 422
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer. 
Kommissionen vil respektere det nationale 
ejerskab til processen fuldt ud og vil derfor 
tage hensyn til den begrundelse og de 
elementer, som den berørte medlemsstat 
fremsætter, og vil vurdere, om den af 
medlemsstaten foreslåede genopretnings- 
og resiliensplan forventes effektivt at 
håndtere de udfordringer, der er 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester; 
om planen indeholder foranstaltninger, der 
effektivt bidrager til den grønne og den 
digitale omstilling samt omstillingen på 
plejeområdet og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til at fremme ligestilling mellem 
kønnene og princippet om integration af 
kønsaspektet samt afskaffelse af 
forskelsbehandling mellem kønnene eller 
håndtering af konsekvenserne af den; om 
planen forventes at få varige virkninger i 
den berørte medlemsstat, om 
ligestillingsplanen i genopretnings- og 
resiliensplanen reelt tackler 
konsekvenserne af krisen på 
ligestillingen, navnlig med hensyn til 
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beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

beskæftigelse og adgang til finansiering, 
samt om den omfatter foranstaltninger til 
forebyggelse og bekæmpelse af 
kønsbestemt vold; om planen forventes at 
bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
kønsorienteret jobskabelse, ligestilling 
mellem kønnene og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 423
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 

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

berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i det 
europæiske semester eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester; 
om planen følger de strategiske 
retningslinjer for Unionens reformer og 
investeringsprioriteter, der er drøftet af 
Det Europæiske Råd og Europa-
Parlamentet; om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer; om planen er forbundet med 
de tidligere eller planlagte reformer inden 
for rammerne af støtteprogrammet for 
strukturreformer eller instrumentet for 
teknisk støtte og forventes at få varige 
virkninger i den berørte medlemsstat, om 
planen forventes at bidrage effektivt til at 
styrke medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer. Ved vurderingen af planerne 
bør Kommissionen bygge på den erfaring 
og ekspertise, der er erhvervet gennem 
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støtteprogrammet for strukturreformer 
eller instrumentet for teknisk støtte, for at 
sikre, at de reformer, der planlægges 
under dette instrument, er 
sammenhængende og udformet korrekt, 
så de kan gennemføres effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 424
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil også tage højde for de synergier, 
der skabes mellem de forskellige 
medlemsstaters genopretnings- og 
resiliensplaner og komplementariteten 
mellem disse planer og andre 
investeringsplaner på nationalt plan, som 
tager hensyn til den begrundelse og de 
elementer, som den berørte medlemsstat 
fremsætter, og vil vurdere, om den af 
medlemsstaten foreslåede genopretnings- 
og resiliensplan forventes effektivt at 
håndtere de udfordringer, der er 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester; 
om planen omfatter foranstaltninger, der 
effektivt bidrager til den bæredygtige 
grønne, digitale og demografiske 
omstilling, højere resiliens på 
sundhedsområdet, stærk 
konkurrenceevne, genopretning af 
turisme, den kreative industri og 
sportssektoren og økonomien generelt 
samt til at håndtere de dermed forbundne 
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medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

udfordringer; om planen forventes at få 
varige virkninger i den berørte 
medlemsstat, om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
bæredygtige og inkluderende langsigtede 
vækstpotentiale, stimulerende 
erhvervsmiljø, skabelse af job af høj 
kvalitet og økonomiske, territoriale og 
sociale resiliens, afbøde krisens 
økonomiske, sociale og demografiske 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed med henblik på en mere 
harmonisk udvikling på tværs af 
medlemsstaterne; om den begrundelse, der 
er forelagt af medlemsstaten for de 
anslåede samlede omkostninger til den 
indgivne genopretnings- og resiliensplan, 
er rimelig og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige og private 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 425
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 

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

medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere den af medlemsstaterne foreslåede 
genopretnings- og resiliensplans virkning, 
effektivitet, relevans og sammenhæng, 
herunder om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
denne forordnings mål og til at håndtere 
de dermed forbundne sociale, økonomiske 
og miljømæssige udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens retfærdige, inkluderende 
og bæredygtige vækst, skabelse af job af 
høj kvalitet og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed; om planen 
forventes at bidrage effektivt til 
gennemførelsen af EU's forpligtelser, 
såsom den europæiske grønne pagt, 
Parisaftalen, FN's mål for bæredygtig 
udvikling, den retfærdige omstilling til en 
klimaneutral økonomi senest i 2015, den 
digitale omstilling, strategien for 
ligestilling mellem kønnene og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder; 
om den begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
bæredygtige reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, om de ordninger, 
som den berørte medlemsstat har foreslået, 
forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
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økonomiske, sociale og miljømæssige 
indikatorer; og om der er gennemført 
passende høring af lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
medarbejdere, lokalsamfund, 
civilsamfundsorganisationer og alle andre 
relevante interessenter både på nationalt 
og på regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 426
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, om den begrundelse, der er 
forelagt af medlemsstaten for de anslåede 
samlede omkostninger til den indgivne 
genopretnings-, resiliens- og 
omstillingsplan, er rimelig og plausibel og 
står mål med den forventede virkning for 
økonomien og beskæftigelsen, om den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
indeholder foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
videnskabsbaserede og tidsbestemte 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
harmoniserede bæredygtighedsindikatorer 
og andre indikatorer, der er baserede på 
metoden for naturkapitalregnskaber, 
livscyklusvurderinger og de faktiske 
omkostninger ved at lade stå til.

Or. en

Ændringsforslag 427
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 

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

omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 428
Bogdan Rzońca

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 429
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer. Støtte under faciliteten bør 
udbetales i rater, der er knyttet til klart 
definerede milepæle. Når disse milepæle 
er nået, bør den næste rate udbetales.

Or. en

Ændringsforslag 430
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

det europæiske semester; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til den grønne og den digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 431
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 



AM\1211941DA.docx 217/323 PE655.953v01-00

DA

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

og vil derfor vurdere overensstemmelsen 
og de elementer, som den berørte 
medlemsstat fremsætter, og vil vurdere, om 
den af medlemsstaten foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan forventes 
effektivt at håndtere de udfordringer, der er 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester; 
for landene i euroområdet bør der især 
fokuseres på de relevante henstillinger for 
euroområdet, som Rådet har; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til den grønne og den digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få holdbare virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
vækstfremmende reformer og bæredygtige 
offentlige investeringsprojekter, der 
repræsenterer sammenhængende tiltag, og 
om de ordninger, som den berørte 
medlemsstat har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder de foreslåede klare delmål og 
slutmål samt de dertil knyttede indikatorer.

Or. en
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Ændringsforslag 432
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 433
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til at løse de demografiske 
udfordringer; om den begrundelse, der er 
forelagt af medlemsstaten for de anslåede 
samlede omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 434
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

andre relevante dokumenter som led i det 
europæiske semester, såsom de nationale 
reformprogrammer; om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer; om planen forventes at få 
varige virkninger i den berørte 
medlemsstat, om planen forventes at 
bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og afhjælpning af 
mangler i infrastrukturen, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 435
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 436
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 437
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 438
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) For at sikre det nationale ejerskab 
bør forbindelsen mellem udbetalingerne 
fra faciliteten og de udfordringer, der er 
beskrevet i de landespecifikke 
henstillinger, samt overvågningen af 
fremskridtene i gennemførelsen af 
vækstfremmende reformer og bæredygtige 
investeringer styrkes.

Or. en

Ændringsforslag 439
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 23
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) Der bør fastlægges passende 
retningslinjer i form af et bilag til denne 
forordning, som kan danne grundlag for en 
gennemsigtig og rimelig vurdering fra 
Kommissionens side af genopretnings- og 
resiliensplanerne og for fastsættelse af det 
finansielle bidrag i overensstemmelse med 
målene og eventuelle andre relevante krav i 
forordningen. Af hensyn til 
gennemsigtighed og effektivitet bør der 
indføres et ratingsystem til vurdering af 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Europa-Parlamentet vil kunne kræve 
vurderingsskemaer for at sikre 
retfærdighed i Kommissionens 
evalueringsarbejde.

Or. fr

Ændringsforslag 440
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 441
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 442
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) For at bidrage til udarbejdelsen af 
planer af høj kvalitet og bistå 
Kommissionen i forbindelse med 
vurderingen af de genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne 
indgiver, og af, i hvor høj grad de relevante 
kriterier er opfyldt, bør der fastsættes 
bestemmelser om anvendelse af 
ekspertrådgivning og, efter anmodning fra 
medlemsstaterne, peerrådgivning. 
Kommissionens støtte til udarbejdelsen af 
planerne og deres gennemførelse bør også 
trække på ekspertisen med at opbygge 
mere effektive institutioner og effektiv 
offentlig forvaltning og afspejle målene 
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for faciliteten, især styrkelsen af den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 443
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 444
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 445
Margarida Marques, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 446
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Gennemførelsen af forordningen 
sker under fuldstændig overholdelse af 
artikel 152 i TEUF, og de i medfør af 
denne forordning udstedte genopretnings- 
og resiliensplaner respekterer national 
praksis og nationale institutioner, 
herunder for løndannelse. Denne 
forordning skal tage behørigt højde for 
artikel 28 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og 
skal således ikke påvirke retten til at 
forhandle, indgå eller håndhæve 
overenskomster eller til at træffe 
kollektive foranstaltninger i 
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overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis.

Or. en

Ændringsforslag 447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Af forenklingshensyn bør 
fastsættelsen af det finansielle bidrag 
foregå ud fra simple kriterier. Det 
finansielle bidrag bør fastsættes på 
grundlag af de anslåede samlede 
omkostninger til den genopretnings- og 
resiliensplan, som den berørte medlemsstat 
har foreslået.

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

Or. en

Ændringsforslag 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Af forenklingshensyn bør 
fastsættelsen af det finansielle bidrag 
foregå ud fra simple kriterier. Det 
finansielle bidrag bør fastsættes på 
grundlag af de anslåede samlede 
omkostninger til den genopretnings- og 
resiliensplan, som den berørte medlemsstat 

(25) Af forenklingshensyn bør 
fastsættelsen af det finansielle bidrag 
foregå ud fra klare og utvetydige kriterier, 
herunder kriterier for inddrivelse af det 
finansielle bidrag i tilfælde af manglende 
opfyldelse af målene for genopretnings- 
og resiliensplanen, og svig. Det finansielle 
bidrag bør fastsættes på grundlag af de 
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har foreslået. anslåede samlede omkostninger til den 
genopretnings- og resiliensplan, som den 
berørte medlemsstat har foreslået.

Or. en

Ændringsforslag 449
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Af forenklingshensyn bør 
fastsættelsen af det finansielle bidrag 
foregå ud fra simple kriterier. Det 
finansielle bidrag bør fastsættes på 
grundlag af de anslåede samlede 
omkostninger til den genopretnings- og 
resiliensplan, som den berørte medlemsstat 
har foreslået.

(25) Af forenklingshensyn bør 
fastsættelsen af det finansielle bidrag 
foregå ud fra simple kriterier. Det 
finansielle bidrag bør fastsættes på 
grundlag af de anslåede samlede 
omkostninger til de årlige genopretnings- 
og resiliensplaner, som den berørte 
medlemsstat har foreslået.

Or. en

Ændringsforslag 450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

end det maksimale finansielle bidrag i sig 
selv. Medlemsstaten bør ikke tildeles noget 
finansielt bidrag, hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis. Når Kommissionen konstaterer, at 
planen ikke opfylder 
vurderingskriterierne, bør den informere 
Europa-Parlamentet og Rådet og anmode 
den pågældende medlemsstat om at 
indgive en revideret plan inden for en 
måned.

Or. en

Ændringsforslag 451
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(26) Rådet bør godkende vurderingen 
af genopretnings- og resiliensplanerne 
ved hjælp af en gennemførelsesafgørelse, 
baseret på et forslag fra Kommissionen, 
og bør bestræbe sig på at vedtage denne 
inden for fire uger efter modtagelse af 
forslaget. Forudsat at genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis, bør den berørte medlemsstat tildeles 
det maksimale finansielle bidrag, hvis de 
anslåede samlede omkostninger til 
reformerne og investeringerne i 
genopretnings- og resiliensplanen er lig 
med eller højere end det, det maksimale 
finansielle bidrag i sig selv beløber sig til. 
Den berørte medlemsstat bør i stedet 
tildeles et beløb, der er lig med 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger, hvis disse 
anslåede samlede omkostninger er lavere 
end det maksimale finansielle bidrag i sig 
selv. Medlemsstaten bør ikke tildeles noget 
finansielt bidrag, hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
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vis.
Or. en

Ændringsforslag 452
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(26) Forudsat at genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis, bør den berørte medlemsstat tildeles 
det maksimale finansielle bidrag, hvis de 
anslåede samlede omkostninger til 
reformerne og investeringerne i 
genopretnings- og resiliensplanen er lig 
med eller højere end det, det maksimale 
finansielle bidrag i sig selv beløber sig til. 
Den berørte medlemsstat bør i stedet 
tildeles et beløb, der er lig med 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger, hvis disse 
anslåede samlede omkostninger er lavere 
end det maksimale finansielle bidrag i sig 
selv. Medlemsstaten bør ikke tildeles noget 
finansielt bidrag, hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis. I tilfælde af svig bør 110 % af det 
finansielle bidrag betales tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 453
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forudsat at genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis, bør den berørte medlemsstat tildeles 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 454
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

opfylder vurderingskriterierne på 
tilfredsstillende vis.

Or. en

Ændringsforslag 455
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 456
Nicolae Ştefănuță

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Hvis en medlemsstat ikke i 
tilstrækkelig grad opfylder 
vurderingskriterierne i genopretnings- og 
resiliensplanen for de midler, der er afsat 
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inden den 31. december 2022, som følge 
af nationale lovgivningsmæssige 
hindringer, bør Kommissionen 
undtagelsesvist indrømme en forlængelse 
af fristen.

Or. en

Ændringsforslag 457
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at den finansielle 
støtte frontloades i de første år efter 
krisen, og for at sikre forenelighed med 
den tilgængelige finansiering for dette 
instrument bør tildelingen af midler til 
medlemsstaterne være tilgængelig indtil 
den 31. december 2024. I det øjemed bør 
der være indgået retlige forpligtelser for 
mindst 60 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2024.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 458
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at den finansielle 
støtte frontloades i de første år efter 
krisen, og for at sikre forenelighed med 
den tilgængelige finansiering for dette 
instrument bør tildelingen af midler til 
medlemsstaterne være tilgængelig indtil 
den 31. december 2024. I det øjemed bør 

udgår
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der være indgået retlige forpligtelser for 
mindst 60 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2024.

Or. en

Ændringsforslag 459
Nicolae Ştefănuță

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
være tilgængelig indtil den 31. december 
2024. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 60 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2024.

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
være tilgængelig indtil den 31. december 
2024. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 60 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022, medmindre en 
medlemsstat, der har anmodet om teknisk 
støtte til genopretnings- og 
resiliensplanerne, oplever nationale 
lovgivningsmæssige hindringer, i hvilket 
tilfælde Kommissionen undtagelsesvist og 
efter behørigt begrundet anmodning bør 
tillade en forlængelse af fristen. Der bør 
være indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2024.

Or. en

Ændringsforslag 460
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 27
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
være tilgængelig indtil den 31. december 
2024. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 60 % af 
den ikketilbagebetalingspligtige støtte 
senest den 31. december 2022. Der bør 
være indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2024.

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
være tilgængelig indtil den 31. december 
2024.

Or. en

Ændringsforslag 461
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
være tilgængelig indtil den 31. december 
2024. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 60 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2024.

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
være tilgængelig indtil den 31. december 
2024. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 70 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022, idet faciliteten 
især skal komme de medlemsstater til 
hjælp, som har indført langsigtede 
ordninger for delvis arbejdsløshed. Der 
bør være indgået retlige forpligtelser for 
det resterende beløb senest den 31. 
december 2024.

Or. fr

Ændringsforslag 462
Markus Ferber
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Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
være tilgængelig indtil den 31. december 
2024. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 60 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2024.

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
være tilgængelig indtil den 31. december 
2022. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for hele den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. En hurtig 
fordeling af midlerne er afgørende for at 
modvirke covid-19-krisens indvirkning på 
Europas økonomi.

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensfaciliteten er det vigtigste værktøj til at håndtere de økonomiske 
konsekvenser af krisen. Støtten bør derfor frontloades kraftigt.

Ændringsforslag 463
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
være tilgængelig indtil den 31. december 
2024. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 60 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2024.

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
være tilgængelig indtil den 31. december 
2026. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 60 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2026.

Or. en
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Ændringsforslag 464
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
være tilgængelig indtil den 31. december 
2024. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 60 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2024.

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
være tilgængelig indtil den 31. december 
2024. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 50 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2024.

Or. en

Ændringsforslag 465
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) I betragtning af det kortsigtede 
fokus og den vægt, der lægges på de 
nationale rammebeløb til gennemførelse 
af genopretnings- og resiliensfaciliteten, 
er der en risiko for, at gennemførelsen af 
fondene blot for at overholde fristen vil 
blive prioriteret frem for kontrollen af og 
tilsynet med facilitetens oprindelige 
formål.

Or. en

Ændringsforslag 466
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(28) Der bør kunne ydes finansiel støtte 
til en medlemsstats plan i form af et lån, 
forudsat at der indgås en låneaftale med 
Kommissionen på grundlag af en behørigt 
begrundet anmodning fra den berørte 
medlemsstat. Lån, der støtter 
gennemførelsen af nationale 
genopretnings- og resiliensplaner, bør ydes 
med løbetider, der afspejler sådanne 
udgifters langsigtede karakter. Disse 
løbetider kan afvige fra løbetiderne for de 
midler, Unionen låner for at finansiere 
lånene på kapitalmarkederne. Det er derfor 
nødvendigt at give mulighed for at fravige 
princippet i finansforordningens artikel 
220, stk. 2, i overensstemmelse med 
hvilket løbetiderne for finansiel bistand i 
form af lån ikke skal ændres. Lån til støtte 
for gennemførelsen af de nationale 
genopretnings- og resiliensplaner bør 
betragtes som enkeltstående 
foranstaltninger, som omhandlet i artikel 
5 i Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 og 
artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 
1467/97.

Or. en

Ændringsforslag 467
Nicolae Ştefănuță

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der bør kunne ydes finansiel støtte 
til en medlemsstats plan i form af et lån, 
forudsat at der indgås en låneaftale med 
Kommissionen på grundlag af en behørigt 
begrundet anmodning fra den berørte 
medlemsstat. Lån, der støtter 
gennemførelsen af nationale 

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

genopretnings- og resiliensplaner, bør ydes 
med løbetider, der afspejler sådanne 
udgifters langsigtede karakter. Disse 
løbetider kan afvige fra løbetiderne for de 
midler, Unionen låner for at finansiere 
lånene på kapitalmarkederne. Det er derfor 
nødvendigt at give mulighed for at fravige 
princippet i finansforordningens artikel 
220, stk. 2, i overensstemmelse med 
hvilket løbetiderne for finansiel bistand i 
form af lån ikke skal ændres. 
Tilbagebetalingen af lån bør foretages fra 
de nye egne indtægter i EU-budgettet.

Or. en

Ændringsforslag 468
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(28) Der bør kunne ydes finansiel støtte 
til en medlemsstats plan i form af et lån, 
forudsat at der indgås en låneaftale med 
Kommissionen på grundlag af en behørigt 
begrundet anmodning fra den berørte 
medlemsstat. Lån, der støtter 
gennemførelsen af nationale 
genopretnings- og resiliensplaner, bør ydes 
med løbetider, der afspejler sådanne 
udgifters langsigtede karakter. 
Finansforordningens artikel 220, stk. 2, bør 
overholdes fuldt ud. Renten på lån bør 
trækkes fra bidragene fra de 
medlemsstater, der ikke har ansøgt om 
støtte fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, til EU-budgettet, 
forholdsmæssigt af deres nationale 
bidrag.

Or. en

Ændringsforslag 469
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 470
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Lån aftalt under faciliteten, som 
medlemsstaterne har anmodet om, og de 
dermed forbundne udgifter tages ikke i 
betragtning ved vurderingen af 
overholdelse inden for rammerne af 
stabilitets- og vækstpagten.

Or. en

Ændringsforslag 471
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Betragtning 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 472
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Medlemsstaterne 
bør anmode om lånestøtte senest den 15. 
oktober 2024. Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der være et loft 
over det samlede beløb for alle lån, der 
ydes i henhold til denne forordning. 
Endvidere bør maksimumslånebeløbet for 
den enkelte medlemsstat ikke overstige 
4,7 % af medlemsstatens 
bruttonationalindkomst. Under 
ekstraordinære omstændigheder bør det 
være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 473
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. 
Låneansøgningen bør også indeholde en 
redegørelse for, hvordan lånet passer ind i 
medlemsstatens langsigtede planlægning 
for en sund finanspolitik. Det bør være 
muligt at indgive anmodningen om et lån 
sammen med planen. Hvis der anmodes om 
et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2022. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 2,0 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 474
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 475
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den 
grønne og den digitale omstilling, og 
dermed højere omkostninger til planen end 
det maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 

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

lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 2 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Det bør ikke være muligt at hæve loftet. Af 
de samme hensyn til forsvarlig økonomisk 
forvaltning bør det være muligt at udbetale 
lånet i trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 476
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den 
grønne og den digitale omstilling, og 
dermed højere omkostninger til planen 
end det maksimale finansielle bidrag, der 
er (vil blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 

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

medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 6,8 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 477
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 478
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 479
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 480
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2026. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Or. en
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Ændringsforslag 481
Engin Eroglu

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 3 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Or. de

Ændringsforslag 482
Nicolae Ştefănuță

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Som følge af den symmetriske 
indvirkning på medlemsstaternes 
økonomier bør den generelle 
undtagelsesklausul i EU's finanspolitiske 
ramme under stabilitets- og vækstpagten 
fortsat være aktiveret frem til tidligst den 
31. december 2027 for at give 
medlemsstaterne tid og fleksibilitet til 
genopretning. 

Or. en

Ændringsforslag 483
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 
vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for fire 
måneder.

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Hvis Kommissionen 
mener, at den pågældende medlemsstats 
begrundelser berettiger en sådan 
ændring, bør den vurdere den nye plan 
inden for to måneder. Den pågældende 
medlemsstat og Kommissionen kan aftale 
at forlænge denne frist med en rimelig 
periode, hvis det er nødvendigt. Rådet bør 
godkende vurderingen af den nye plan 
ved hjælp af en gennemførelsesafgørelse 
på grundlag af forslag fra Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 484
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 30



AM\1211941DA.docx 255/323 PE655.953v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 
vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for fire 
måneder.

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at supplere, ændre eller udskifte 
genopretnings- og resiliensplanen i 
gennemførelsesperioden, hvis objektive 
omstændigheder berettiger et sådant skridt. 
Kommissionen bør vurdere den 
begrundede anmodning og træffe en ny 
afgørelse inden for to måneder. Med 
henblik på at supplere, ændre eller 
udskifte deres genopretnings- og 
resiliensplaner kan medlemsstaterne gøre 
brug af instrumentet for teknisk støtte i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
XX/YY [om oprettelse af et instrument for 
teknisk støtte].

Or. en

Ændringsforslag 485
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 
vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for fire 
måneder.

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings-, resiliens- og 
omstillingsplanen i 
gennemførelsesperioden, hvis objektive 
omstændigheder berettiger et sådant skridt. 
Kommissionen bør vurdere den 
begrundede anmodning og træffe en ny 
afgørelse inden for fire måneder.

Or. en

Ændringsforslag 486
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 
vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for fire 
måneder.

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre de årlige genopretnings- og 
resiliensplaner i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 
vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for to 
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 487
Jens Geier

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 
vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for fire 
måneder.

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 
vurdere den begrundede anmodning og 
foretage en ny vurdering inden for fire 
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 488
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 



AM\1211941DA.docx 257/323 PE655.953v01-00

DA

vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for fire 
måneder.

vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for to 
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 489
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 
vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for fire 
måneder.

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 
vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for to 
måneder.

Or. en

Begrundelse

Da Kommissionen bør være bekendt med det generelle indhold af genopretnings- og 
resiliensplanen, er det berettiget at fastsætte en kortere frist for vurdering af ændrede planer.

Ændringsforslag 490
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Af hensyn til effektivitet og 
forenkling i den finansielle forvaltning af 
instrumentet bør Unionens finansielle 
støtte til genopretnings- og resiliensplaner 
have form af finansiering, der er baseret på 
opnåelsen af resultater målt i forhold til de 
delmål og slutmål, der er angivet i de 
godkendte genopretnings- og 

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

resiliensplaner. I lyset af manglen på 
finansielle midler i medlemsstaterne og det 
presserende behov for at fremme målene i 
denne forordning bør Kommissionen stille 
forfinansiering på mindst 20 % af den 
samlede støtte til rådighed fra de midler, 
som er fastsat i afgørelsen om 
godkendelse af en genopretnings- og 
resiliensplan.

Or. en

Ændringsforslag 491
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 492
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Af hensyn til effektivitet og 
forenkling i den finansielle forvaltning af 
instrumentet bør Unionens finansielle 

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

støtte til genopretnings-, resiliens- og 
omstillingsplaner have form af 
finansiering, der er baseret på opnåelsen af 
resultater målt i forhold til de 
videnskabeligt baserede og tidsbundne 
delmål og slutmål, der er angivet i de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner. I den henseende bør den 
supplerende lånestøtte være knyttet til 
yderligere delmål og slutmål ud over dem, 
der er relevante for den finansielle støtte 
(dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
støtte).

Or. en

Ændringsforslag 493
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 494
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Der bør formuleres specifikke krav 
til rapportering om forsvarlig økonomisk 
forvaltning for medlemsstaterne i den 
årlige gennemførelsesrapport.

Or. en

Ændringsforslag 495
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Medlemsstaterne bør i deres årlige 
gennemførelsesrapport rapportere om 
forsvarlig økonomisk forvaltning. Der bør 
derfor formuleres specifikke krav.

Or. en

Ændringsforslag 496
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og 
annullation af det finansielle bidrag bør 
være mulig, når medlemsstaten ikke har 

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser og 
betalinger. For at sikre forudsigelighed bør 
medlemsstaterne kunne indgive 
anmodninger om betalinger to gange årligt.
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gennemført genopretnings- og 
resiliensplanen på tilfredsstillende vis. 
Der bør indføres en passende 
kontradiktorisk procedure for at sikre, at 
Kommissionens afgørelser vedrørende 
suspension, annullation og inddrivelse af 
udbetalte beløb garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 497
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og annullation 
af det finansielle bidrag bør være mulig, 
når medlemsstaten ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på 
tilfredsstillende vis. Der bør indføres en 
passende kontradiktorisk procedure for at 
sikre, at Kommissionens afgørelser 
vedrørende suspension, annullation og 
inddrivelse af udbetalte beløb garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger.

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Kommissionen bør stille 
forfinansiering på op til 20 % af den 
samlede støtte fra fondene, der er fastsat i 
afgørelsen om godkendelse af en 
genopretnings- og resiliensplan, til 
rådighed. Suspension og annullation af det 
finansielle bidrag bør være mulig, når 
medlemsstaten ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på 
tilfredsstillende vis. Der bør indføres en 
passende kontradiktorisk procedure for at 
sikre, at Kommissionens afgørelser 
vedrørende suspension, annullation og 
inddrivelse af udbetalte beløb garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger. Europa-Parlamentet og 
Rådet bør informeres rettidigt forud for 
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enhver relateret kontradiktorisk 
procedure. 

Or. en

Ændringsforslag 498
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og annullation 
af det finansielle bidrag bør være mulig, 
når medlemsstaten ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på 
tilfredsstillende vis. Der bør indføres en 
passende kontradiktorisk procedure for at 
sikre, at Kommissionens afgørelser 
vedrørende suspension, annullation og 
inddrivelse af udbetalte beløb garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger.

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension, annullation og 
genopretning af det finansielle bidrag bør 
være mulig, når medlemsstaten ikke har 
gennemført genopretnings- og 
resiliensplanen på tilfredsstillende vis. Der 
bør indføres en passende kontradiktorisk 
procedure for at sikre, at Kommissionens 
afgørelser vedrørende suspension, 
annullation og inddrivelse af udbetalte 
beløb garanterer medlemsstaternes ret til at 
fremsætte bemærkninger. Der bør indføres 
sanktioner i tilfælde af svig eller grov 
dårlig forvaltning af det finansielle 
bidrag.

Or. en

Ændringsforslag 499
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 32
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og annullation 
af det finansielle bidrag bør være mulig, 
når medlemsstaten ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på 
tilfredsstillende vis. Der bør indføres en 
passende kontradiktorisk procedure for at 
sikre, at Kommissionens afgørelser 
vedrørende suspension, annullation og 
inddrivelse af udbetalte beløb garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger.

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der i en 
delegeret retsakt fastsættes særlige regler 
for budgetforpligtelser, betalinger, 
suspension, annullation og inddrivelse af 
midler. For at sikre forudsigelighed bør 
medlemsstaterne kunne indgive 
anmodninger om betalinger to gange årligt. 
Betalinger bør foretages i trancher og bør 
bygge på Kommissionens positive 
vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og annullation 
af det finansielle bidrag bør være mulig, 
når medlemsstaten ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på 
tilfredsstillende vis. Der bør indføres en 
passende kontradiktorisk procedure for at 
sikre, at Kommissionens afgørelser 
vedrørende suspension, annullation og 
inddrivelse af udbetalte beløb garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 500
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og annullation 

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
fuldstændige gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen. 
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af det finansielle bidrag bør være mulig, 
når medlemsstaten ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på 
tilfredsstillende vis. Der bør indføres en 
passende kontradiktorisk procedure for at 
sikre, at Kommissionens afgørelser 
vedrørende suspension, annullation og 
inddrivelse af udbetalte beløb garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger.

Suspension og annullation af det finansielle 
bidrag bør være mulig, når medlemsstaten 
ikke har gennemført genopretnings- og 
resiliensplanen på tilfredsstillende vis. Der 
bør indføres en passende kontradiktorisk 
procedure for at sikre, at Kommissionens 
afgørelser vedrørende suspension, 
annullation og inddrivelse af udbetalte 
beløb garanterer medlemsstaternes ret til at 
fremsætte bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 501
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og annullation 
af det finansielle bidrag bør være mulig, 
når medlemsstaten ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på 
tilfredsstillende vis. Der bør indføres en 
passende kontradiktorisk procedure for at 
sikre, at Kommissionens afgørelser 
vedrørende suspension, annullation og 
inddrivelse af udbetalte beløb garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger.

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og annullation 
af det finansielle bidrag bør følge 
umiddelbart efter, når medlemsstaten ikke 
har gennemført genopretnings- og 
resiliensplanen på tilfredsstillende vis. Der 
bør indføres en passende kontradiktorisk 
procedure for at sikre, at Kommissionens 
afgørelser vedrørende suspension, 
annullation og inddrivelse af udbetalte 
beløb garanterer medlemsstaternes ret til at 
fremsætte bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 502
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og annullation 
af det finansielle bidrag bør være mulig, 
når medlemsstaten ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på 
tilfredsstillende vis. Der bør indføres en 
passende kontradiktorisk procedure for at 
sikre, at Kommissionens afgørelser 
vedrørende suspension, annullation og 
inddrivelse af udbetalte beløb garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger.

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
indgive anmodninger om betalinger to 
gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og annullation 
af det finansielle bidrag bør være mulig, 
når medlemsstaten ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på 
tilfredsstillende vis. Der bør indføres en 
passende kontradiktorisk procedure for at 
sikre, at Kommissionens afgørelser 
vedrørende suspension, annullation og 
inddrivelse af udbetalte beløb garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 503
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Hvis det europæiske semester og 
især de landespecifikke henstillinger 
afdækker udfordringer, der kræver 
hastende reformer, men den pågældende 
medlemsstat gør utilstrækkelig brug af 
den tildelte finansiering, eller 
Kommissionen har besluttet at suspendere 
en sådan finansiering på grund af 
utilfredsstillende gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanerne eller i 
tilfælde af mangel med hensyn til 
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retsstatsprincippet, bør regionale og 
lokale tiltag, herunder 
civilsamfundsinitiativer, der bidrager til at 
løse sådanne udfordringer, fortsat kunne 
drage fordel af faciliteten, og der bør 
stilles finansiering til rådighed for 
regionale og lokale myndigheder og andre 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 504
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester hvert kvartal aflægge rapport om 
fremskridtene med at opfylde 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

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

Or. en

Ændringsforslag 505
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester hvert kvartal aflægge rapport om 
fremskridtene med at opfylde 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester to gange årligt aflægge rapport 
om fremskridtene med at opfylde 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne. Ved 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne kan medlemsstaterne 
gøre brug af instrumentet for teknisk 
støtte i overensstemmelse med forordning 
XX/YYYY [om oprettelse af et instrument 
for teknisk støtte].

Or. en

Ændringsforslag 506
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester hvert kvartal aflægge rapport om 
fremskridtene med at opfylde 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester i samråd med arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationer 
hvert kvartal aflægge rapport om 
fremskridtene med at opfylde 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
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af genopretnings- og resiliensplanerne. fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 507
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester hvert kvartal aflægge rapport om 
fremskridtene med at opfylde 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester hvert kvartal aflægge rapport om 
fremskridtene med at opfylde 
genopretnings-, resiliens- og 
omstillingsplanerne. Sådanne rapporter, 
der udarbejdes af de akkrediterede 
uafhængige eksperter og revideres af 
tredjepartsrevisorer, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 508
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester hvert kvartal aflægge rapport om 
fremskridtene med at opfylde 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne to gange om året aflægge 
rapport om fremskridtene med at opfylde 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
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et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 509
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester hvert kvartal aflægge rapport om 
fremskridtene med at opfylde 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester to gange om året aflægge rapport 
om fremskridtene med at opfylde 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 510
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles til 
Europa-Parlamentet og Rådet, og 
Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt.

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles til 
Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt, og 
Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt. Kommissionen bør 
sikre synligheden af udgifterne under 
faciliteten ved klart at angive, at de 
støttede projekter bør mærkes tydeligt som 
"EU-initiativ for genopretning". For at 
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sikre fuld gennemsigtighed bør potentielle 
modtagere, modtagere, deltagere, endelige 
modtagere af finansielle instrumenter 
oplyses. De skal registreres i et digitalt 
overvågningssystem for EU-midler, som 
Kommissionen skal oprette.

Or. en

Ændringsforslag 511
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles til 
Europa-Parlamentet og Rådet, og 
Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt.

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles til 
Europa-Parlamentet og Rådet, og 
Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt. Eventuelle 
yderligere hørings- eller 
informationsaktiviteter inden vedtagelsen 
af planerne bør inddrage Rådet og 
Europa-Parlamentet som den europæiske 
budgetmyndighed på lige fod.

Or. en

Ændringsforslag 512
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles til 
Europa-Parlamentet og Rådet, og 
Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt.

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

Or. en

Ændringsforslag 513
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles til 
Europa-Parlamentet og Rådet, og 
Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt.

(34) Af gennemsigtigheds- og 
ansvarlighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, straks 
meddeles til Europa-Parlamentet og Rådet 
på lige vilkår, og Kommissionen bør 
iværksætte kommunikationsaktiviteter i det 
omfang det er hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 514
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner, Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles til 
Europa-Parlamentet og Rådet, og 
Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt.

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles til 
Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt, og 
Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 515
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles til 
Europa-Parlamentet og Rådet, og 
Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt.

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
årlige genopretnings- og resiliensplaner, 
som Kommissionen har vedtaget, meddeles 
til Europa-Parlamentet og Rådet, og 
Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 516
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 517
Gunnar Beck

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) For at sikre en effektiv og 
sammenhængende tildeling af midler fra 
Unionens budget og overholdelse af 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning bør tiltag under denne 
forordning være i overensstemmelse med 
og supplere igangværende EU-

(35) Formålet med genopretnings- og 
resiliensfaciliteten er fælles med andre 
EU-programmer, hvilket har fordele i 
form af komplementaritet og synergi. Det 
øger dog risikoen for dobbelt finansiering 
og konkurrence mellem forskellige 
programmer, navnlig da ordningen vil 
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programmer, samtidig med at der undgås 
dobbeltfinansiering af de samme udgifter. 
Navnlig bør Kommissionen og 
medlemsstaten i alle faser af processen 
sikre en effektiv koordination for at sikre 
konsistens, sammenhæng, 
komplementaritet og synergi mellem 
finansieringskilderne. Med henblik herpå 
bør medlemsstaterne pålægges at 
forelægge de relevante oplysninger om 
eksisterende eller planlagt EU-
finansiering, når de indgiver deres planer 
til Kommissionen. Finansiel støtte under 
faciliteten bør være et supplement til støtte 
fra andre EU-fonde og -programmer, og 
reform- og investeringsprojekter, der 
finansieres under faciliteten, bør kunne 
modtage finansiering fra andre EU-
programmer og -instrumenter, forudsat at 
denne støtte ikke dækker de samme 
omkostninger.

omfatte projekter, som potentielt er 
berettigede til støtte fra andre 
politikområder, såsom samhørighed, 
transport, energi og forskning.

Or. en

Ændringsforslag 518
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) For at sikre en effektiv og 
sammenhængende tildeling af midler fra 
Unionens budget og overholdelse af 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning bør tiltag under denne 
forordning være i overensstemmelse med 
og supplere igangværende EU-
programmer, samtidig med at der undgås 
dobbeltfinansiering af de samme udgifter. 
Navnlig bør Kommissionen og 
medlemsstaten i alle faser af processen 
sikre en effektiv koordination for at sikre 
konsistens, sammenhæng, 
komplementaritet og synergi mellem 
finansieringskilderne. Med henblik herpå 
bør medlemsstaterne pålægges at 
forelægge de relevante oplysninger om 

(35) For at sikre en effektiv og 
sammenhængende tildeling af midler fra 
Unionens budget og overholdelse af 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning bør tiltag under denne 
forordning være i overensstemmelse med 
og supplere igangværende EU-
programmer, samtidig med at der undgås 
dobbeltfinansiering af de samme udgifter. 
Man bør være særlig opmærksom på 
risikoen for overlapning med andre 
programmer som f.eks. Fonden for 
Retfærdig Omstilling eller InvestEU. 
Navnlig bør Kommissionen og 
medlemsstaten i alle faser af processen 
sikre en effektiv koordination for at sikre 
konsistens, sammenhæng, 
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eksisterende eller planlagt EU-finansiering, 
når de indgiver deres planer til 
Kommissionen. Finansiel støtte under 
faciliteten bør være et supplement til støtte 
fra andre EU-fonde og -programmer, og 
reform- og investeringsprojekter, der 
finansieres under faciliteten, bør kunne 
modtage finansiering fra andre EU-
programmer og -instrumenter, forudsat at 
denne støtte ikke dækker de samme 
omkostninger.

komplementaritet og synergi mellem 
finansieringskilderne. Med henblik herpå 
bør medlemsstaterne pålægges at 
forelægge de relevante oplysninger om 
eksisterende eller planlagt EU-finansiering, 
når de indgiver deres planer til 
Kommissionen. Finansiel støtte under 
faciliteten bør være et supplement til støtte 
fra andre EU-fonde og -programmer, og 
reform- og investeringsprojekter, der 
finansieres under faciliteten, bør kunne 
modtage finansiering fra andre EU-
programmer og -instrumenter, forudsat at 
denne støtte ikke dækker de samme 
omkostninger.

Or. fr

Ændringsforslag 519
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) For at sikre en effektiv og 
sammenhængende tildeling af midler fra 
Unionens budget og overholdelse af 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning bør tiltag under denne 
forordning være i overensstemmelse med 
og supplere igangværende EU-
programmer, samtidig med at der undgås 
dobbeltfinansiering af de samme udgifter. 
Navnlig bør Kommissionen og 
medlemsstaten i alle faser af processen 
sikre en effektiv koordination for at sikre 
konsistens, sammenhæng, 
komplementaritet og synergi mellem 
finansieringskilderne. Med henblik herpå 
bør medlemsstaterne pålægges at 
forelægge de relevante oplysninger om 
eksisterende eller planlagt EU-finansiering, 
når de indgiver deres planer til 
Kommissionen. Finansiel støtte under 
faciliteten bør være et supplement til støtte 
fra andre EU-fonde og -programmer, og 
reform- og investeringsprojekter, der 

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

-programmer, og reform- og 
investeringsprojekter, der finansieres under 
faciliteten, bør kunne modtage finansiering 
fra andre EU-programmer og -
instrumenter, forudsat at denne støtte ikke 
dækker de samme omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 520
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 521
Paul Tang, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels Fuglsang

Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) Alle de penge, der bruges gennem 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, bør 
bruges effektivt, så det har en dobbelt 
positiv effekt på Europas genopretning 
efter krisen og Europas omstilling til en 
bæredygtig økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 522
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) I henhold til principperne om 
ansvarlighed og gennemsigtighed bør 
udgifter under faciliteten være omfattet af 
en dechargeprocedure i Europa-
Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 523
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
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resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumenternes virkninger i 
praksis.

resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering undgås, navnlig for 
medlemsstaterne. Disse krav bør, i det 
omfang det er hensigtsmæssigt, omfatte 
målbare indikatorer, der kan danne 
grundlag for en evaluering af 
instrumenternes virkninger i praksis. Der 
bør oprettes en særlig resultattavle med 
henblik herpå. Udgifter under faciliteten 
bør være omfattet af en 
dechargeprocedure i Europa-Parlamentet. 
Data, der indsamles med henblik på 
overvågning, indsamles opdelt efter køn 
og efter indkomstniveau.

Or. en

Ændringsforslag 524
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumenternes virkninger i 
praksis.

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumenternes virkninger i 
praksis. Der bør til dette formål oprettes 
en dedikeret resultattavle, som er tilpasset 
de sociale og makroøkonomiske 
resultattavler.

Or. en
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Ændringsforslag 525
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumenternes virkninger i 
praksis.

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumenternes virkninger i 
praksis. Data, der indsamles med henblik 
på overvågning, indsamles opdelt efter 
køn.

Or. en

Ændringsforslag 526
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
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krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumenternes virkninger i 
praksis.

krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumenternes virkninger i 
praksis. Den sociale resultattavle udgør en 
del af grundlaget for evalueringen.

Or. en

Ændringsforslag 527
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumenternes virkninger i 
praksis.

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumenternes virkninger i 
praksis. Udgifter under faciliteten bør 
være omfattet af en dechargeprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 528
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
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forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumenternes virkninger i 
praksis.

forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte harmoniserede, 
målbare bæredygtighedsindikatorer, der 
kan danne grundlag for en evaluering af 
instrumenternes virkninger for miljøet, 
økonomien og samfundet.

Or. en

Ændringsforslag 529
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(37) Kommissionen bør forelægge 
kvartalsrapporter for Europa-Parlamentet 
og Rådet om gennemførelsen af faciliteten, 
som oprettes ved nærværende forordning. 
Disse rapporter bør indeholde detaljerede 
oplysninger om antal godkendte og 
verserende genopretnings- og 
resiliensplaner, status for 
medlemsstaternes gennemførelse af 
planerne under faciliteten, status for 
gennemførelsen af de enkelte 
medlemsstaters delmål og slutmål, de 
beløb, som der er indgået forpligtelser for 
og betalt til de enkelte medlemsstater og i 
alt, de indgivne betalingsanmodninger, de 
vedtagne betalingsbeslutninger, 
suspension eller annullering af 
betalinger, inddrivelse af midler, 
modtagere af midler og andre relevante 
oplysninger, som sikrer fuld 
gennemsigtighed og ansvarlighed; de bør 
også indeholde oplysninger om omfanget 
af de indtægter, faciliteten er blevet tildelt 
under EU-genopretningsinstrumentet det 
foregående kvartal, fordelt på 
budgetposter, og bidraget fra de beløb, der 
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er rejst under EU-
genopretningsinstrumentet, til opnåelse af 
facilitetens mål. I overensstemmelse med 
principperne om gennemsigtighed og 
ansvarlighed bør Kommissionen efter 
anmodning fra Europa-Parlamentet hvert 
kvartal deltage i høringer i Europa-
Parlamentet med henblik på at rapportere 
om de aktiviteter og oplysninger, som 
indgår i kvartalsrapporterne.

Or. en

Ændringsforslag 530
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(37) Kommissionen bør forelægge en 
halvårsrapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af faciliteten, 
som oprettes ved nærværende forordning. 
Rapporten bør indeholde oplysninger om 
de fremskridt, medlemsstaterne gør med de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner; den bør også indeholde 
oplysninger om omfanget af de indtægter, 
faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter, og bidraget fra 
de beløb, der er rejst under EU-
genopretningsinstrumentet, til opnåelse af 
facilitetens mål og en landespecifik 
vurdering af omfanget af provenuet, der 
bidrager til det overordnede mål på 30 % 
af de udgifter i EU-budgettet, som støtter 
Unionens klima- og miljømål.

Or. en

Ændringsforslag 531
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Betragtning 37
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 532
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 533
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 534
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Kommissionen bør forelægge en 
årsrapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af faciliteten, 
som oprettes ved nærværende forordning. 

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

Rapporten bør indeholde oplysninger om 
de fremskridt, medlemsstaterne gør med de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner; den bør også indeholde 
oplysninger om omfanget af de indtægter, 
faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter, og bidraget fra 
de beløb, der er rejst under EU-
genopretningsinstrumentet, til opnåelse af 
facilitetens mål. I den forbindelse bør 
Kommissionen foreslå et sæt fælles 
output- og resultatindikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 535
Hélène Laporte

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 536
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 37
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 537
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 538
Nicolae Ştefănuță

Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Facilitetens usædvanlige og 
midlertidige karakter med hensyn til at 
levere de strukturelle reformer og 
genopretnings- og resiliensplaner på kort 
tid er den største udfordring. Europa-
Parlamentet skal følge hele processen 
nøje og garantere borgerne demokratisk 
kontrol. For at opnå dette kan Europa-
Parlamentet oprette et midlertidig særligt 
udvalg med ansvar for at aflægge rapport 
om gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 539
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(38) Der bør efter samråd med kvinders 
civilsamfundsorganisationer og eksperter 
i kønsbudgettering foretages en uafhængig 
kønsorienteret evaluering af opfyldelsen af 
målene for den facilitet, der oprettes ved 
denne forordning, samt af effektiviteten af 
anvendelsen af dens ressourcer og dens 
merværdi. Hvis det er relevant, bør 
evalueringen ledsages af forslag til ændring 
af denne forordning. Der bør endvidere 
foretages en uafhængig efterfølgende 
evaluering af instrumenternes langsigtede 
virkning, herunder for ligestillingen 
mellem kønnene.

Or. en
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Ændringsforslag 540
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(38) Der bør foretages en uafhængig 
evaluering af opfyldelsen af målene for den 
facilitet, der oprettes ved denne forordning, 
samt af effektiviteten af anvendelsen af 
dens ressourcer og dens merværdi. Hvis det 
er relevant, bør evalueringen ledsages af 
forslag til ændring af denne forordning. 
Der bør endvidere foretages en uafhængig 
efterfølgende evaluering af facilitetens 
langsigtede, sociale, økonomiske, 
regionale og miljømæssige virkning, 
herunder specifikke data og resultater for 
de enkelte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 541
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Faciliteten bør være til rådighed 
for de medlemsstater, som har 
underskrevet løftet om retsstaten, og som 
har forpligtet sig til at overholde 
retsstatsprincippet og Unionens 
grundlæggende værdier, som er nedfældet 
i traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 542
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 38 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38b) Kommissionen bør have beføjelse 
til at indlede suspension af forpligtelses- 
eller betalingsbevillingerne til 
medlemsstaterne under faciliteten i 
tilfælde af generaliserede mangler med 
hensyn til retsstaten, hvis de påvirker eller 
risikerer at påvirke principperne om 
forsvarlig økonomisk forvaltning eller 
beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser. Faciliteten bør indeholde klare 
regler og procedurer for at iværksætte 
suspensionsmekanismen eller bringe den 
til ophør. I denne henseende bør 
proceduren for at iværksætte suspension 
af finansieringen under faciliteten og 
efterfølgende placere den i en reserve kun 
blokeres, hvis et kvalificeret flertal i Rådet 
eller et flertal i Europa-Parlamentet er 
imod det.

Or. en

Ændringsforslag 543
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende 
betalingen af den finansielle støtte ved 
opnåelse af de relevante delmål og 
slutmål bør udøves af Kommissionen i 
overensstemmelse med Europa-

udgår
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Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 efter den deri omhandlede 
undersøgelsesprocedure13. Efter 
vedtagelse af en gennemførelsesretsakt 
bør den berørte medlemsstat og 
Kommissionen kunne aftale visse 
operationelle ordninger af teknisk 
karakter, der mere detaljeret fastsætter 
aspekter af gennemførelsen med hensyn 
til tidsplanen, indikatorer for delmål og 
slutmål samt adgang til underliggende 
data. For at sikre den fortsatte relevans af 
de operationelle ordninger i forhold til de 
foreliggende omstændigheder under 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen bør det være muligt at 
ændre elementer af de tekniske ordninger 
ved fælles overenskomst. Horisontale 
finansielle regler vedtaget af Europa-
Parlamentet og Rådet med hjemmel i 
artikel 322 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde finder 
anvendelse på denne forordning. Disse 
regler er fastlagt i finansforordningen og 
regulerer navnlig proceduren for 
opstilling og gennemførelse af budgettet 
ved hjælp af tilskud, udbud, priser og 
indirekte gennemførelse og sikrer kontrol 
med de finansielle aktørers ansvar. Regler 
vedtaget med hjemmel i artikel 322 i 
TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.
__________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Or. en
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Ændringsforslag 544
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Csaba Molnár

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende 
betalingen af den finansielle støtte ved 
opnåelse af de relevante delmål og 
slutmål bør udøves af Kommissionen i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 efter den deri omhandlede 
undersøgelsesprocedure13. Efter 
vedtagelse af en gennemførelsesretsakt 
bør den berørte medlemsstat og 
Kommissionen kunne aftale visse 
operationelle ordninger af teknisk 
karakter, der mere detaljeret fastsætter 
aspekter af gennemførelsen med hensyn 
til tidsplanen, indikatorer for delmål og 
slutmål samt adgang til underliggende 
data. For at sikre den fortsatte relevans af 
de operationelle ordninger i forhold til de 
foreliggende omstændigheder under 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen bør det være muligt at 
ændre elementer af de tekniske ordninger 
ved fælles overenskomst. Horisontale 
finansielle regler vedtaget af Europa-
Parlamentet og Rådet med hjemmel i 
artikel 322 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde finder 
anvendelse på denne forordning. Disse 
regler er fastlagt i finansforordningen og 
regulerer navnlig proceduren for 

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter.
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opstilling og gennemførelse af budgettet 
ved hjælp af tilskud, udbud, priser og 
indirekte gennemførelse og sikrer kontrol 
med de finansielle aktørers ansvar. Regler 
vedtaget med hjemmel i artikel 322 i 
TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.
__________________ __________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

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

Or. en

Ændringsforslag 545
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende 
betalingen af den finansielle støtte ved 
opnåelse af de relevante delmål og 
slutmål bør udøves af Kommissionen i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter.
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nr. 182/2011 efter den deri omhandlede 
undersøgelsesprocedure13. Efter 
vedtagelse af en gennemførelsesretsakt 
bør den berørte medlemsstat og 
Kommissionen kunne aftale visse 
operationelle ordninger af teknisk 
karakter, der mere detaljeret fastsætter 
aspekter af gennemførelsen med hensyn 
til tidsplanen, indikatorer for delmål og 
slutmål samt adgang til underliggende 
data. For at sikre den fortsatte relevans af 
de operationelle ordninger i forhold til de 
foreliggende omstændigheder under 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen bør det være muligt at 
ændre elementer af de tekniske ordninger 
ved fælles overenskomst. Horisontale 
finansielle regler vedtaget af Europa-
Parlamentet og Rådet med hjemmel i 
artikel 322 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde finder 
anvendelse på denne forordning. Disse 
regler er fastlagt i finansforordningen og 
regulerer navnlig proceduren for 
opstilling og gennemførelse af budgettet 
ved hjælp af tilskud, udbud, priser og 
indirekte gennemførelse og sikrer kontrol 
med de finansielle aktørers ansvar. Regler 
vedtaget med hjemmel i artikel 322 i 
TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.
__________________ __________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

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

Or. en
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Ændringsforslag 546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 efter den deri 
omhandlede undersøgelsesprocedure13. 
Efter vedtagelse af en 
gennemførelsesretsakt bør den berørte 
medlemsstat og Kommissionen kunne 
aftale visse operationelle ordninger af 
teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter. Beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) vedrørende vedtagelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne og 
vedrørende betalingen af den finansielle 
støtte ved opnåelse af de relevante delmål 
og slutmål bør uddelegeres til 
Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer sker i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter. efter den deri 
omhandlede undersøgelsesprocedure. Efter 
vedtagelse af en delegeret retsakt bør den 
berørte medlemsstat og Kommissionen 
kunne aftale visse operationelle ordninger 
af teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
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proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 547
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 

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

gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 efter den deri 
omhandlede undersøgelsesprocedure13. 
Efter vedtagelse af en delegeret retsakt bør 
den berørte medlemsstat og Kommissionen 
kunne aftale visse operationelle ordninger 
af teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. Sådanne ordninger 
samt valget af relevante delmål og slutmål 
giver mulighed for i genopretnings- og 
resiliensplanerne at medtage 
infrastrukturinvesteringer, som på grund 
af deres iboende størrelse og kompleksitet 
kan kræve længere 
gennemførelsesperioder, der rækker ud 
over forordningens tidshorisont.
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__________________ __________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

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

Or. en

Ændringsforslag 548
Jens Geier, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 549
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 550
Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 551
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Betragtning 39
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(39) De årlige genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning om 
den delegerede retsakt om virkningerne af 
de nationale genopretningsplaner for de 
globale mål og strategier i Unionens 
årlige strategi for bæredygtig vækst og for 
EU's budget. For at sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af denne 
forordning bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 182/201113 og artikel 
290 i TEUF. Efter vedtagelse af en 
gennemførelsesretsakt bør den berørte 
medlemsstat og Kommissionen kunne 
aftale visse operationelle ordninger af 
teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
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Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 552
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 efter den deri 
omhandlede undersøgelsesprocedure13. 
Efter vedtagelse af en 

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

gennemførelsesretsakt bør den berørte 
medlemsstat og Kommissionen kunne 
aftale visse operationelle ordninger af 
teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf, demokratisk kontrol 
og magtadskillelse, et uafhængigt 
retsvæsen, mediepluralisme og 
mediefrihed er væsentlige forudsætninger 
for forsvarlig økonomisk forvaltning og 
effektiv EU-finansiering og bekæmpelse af 
korruption.

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 553
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 efter den deri 
omhandlede undersøgelsesprocedure13. 
Efter vedtagelse af en 
gennemførelsesretsakt bør den berørte 
medlemsstat og Kommissionen kunne 
aftale visse operationelle ordninger af 
teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 

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

af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf, demokratisk kontrol 
og magtadskillelse, et uafhængigt 
retsvæsen, mediepluralisme og 
mediefrihed er væsentlige forudsætninger 
for forsvarlig økonomisk forvaltning og 
effektiv EU-finansiering og bekæmpelse af 
korruption.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 554
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende 
betalingen af den finansielle støtte ved 
opnåelse af de relevante delmål og slutmål 

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

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

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

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

Ændringsforslag 555
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 efter den deri 
omhandlede undersøgelsesprocedure13. 
Efter vedtagelse af en 
gennemførelsesretsakt bør den berørte 
medlemsstat og Kommissionen kunne 
aftale visse operationelle ordninger af 
teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 

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

af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 556
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 

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

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

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 557
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 efter den 
deri omhandlede 
undersøgelsesprocedure13. Efter 
vedtagelse af en gennemførelsesretsakt 
bør den berørte medlemsstat og 
Kommissionen kunne aftale visse 
operationelle ordninger af teknisk karakter, 
der mere detaljeret fastsætter aspekter af 
gennemførelsen med hensyn til tidsplanen, 
indikatorer for delmål og slutmål samt 
adgang til underliggende data. For at sikre 
den fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter. For at sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af denne 
forordning bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter. Beføjelsen til at vedtage 
retsakter vedrørende vedtagelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne og 
vedrørende betalingen af den finansielle 
støtte ved opnåelse af de relevante delmål 
og slutmål bør udøves af Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF). Efter vedtagelse 
af en delegeret retsakt bør den berørte 
medlemsstat og Kommissionen kunne 
aftale visse operationelle ordninger af 
teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
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forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 558
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 

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

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

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 559
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 efter den deri 
omhandlede undersøgelsesprocedure13. 
Efter vedtagelse af en 
gennemførelsesretsakt bør den berørte 
medlemsstat og Kommissionen kunne 
aftale visse operationelle ordninger af 
teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 

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

priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 560
Jens Geier, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Med henblik på en hurtig 
økonomisk genopretning bør støtten stilles 
til rådighed så hurtigt og effektivt som 
muligt. Medlemsstaterne og de EU-
institutioner, der er inddraget i 
beslutningstagningsprocessen, bør gøre 
deres bedste for at begrænse 
behandlingstiden og forenkle 
procedurerne, således at afgørelser om 
mobilisering af faciliteten kan vedtages 
gnidningsløst og hurtigt.

Or. en

Ændringsforslag 561
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Forslag til forordning
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Faciliteten er et centralt program i 
Den Europæiske Unions 
genopretningsinstrument som en del af 
den reviderede flerårige finansielle 
ramme. Udgifter under faciliteten er dog 
omfattet af en dechargeprocedure i 
Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 562
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Udgifterne under faciliteten bør 
være genstand for en særlig 
dechargeprocedure, som skal kontrollere, 
om gennemførelsen er sket i 
overensstemmelse med gældende regler, 
herunder principperne for forsvarlig 
økonomisk forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 563
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Unionens finansielle interesser skal 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder og 
svig, inddrivelse af tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og 
i påkommende tilfælde ved anvendelse af 

(40) Unionens finansielle interesser skal 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder og 
svig, inddrivelse af tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og 
i påkommende tilfælde ved anvendelse af 
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administrative sanktioner, jf. 
finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201314, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/9515, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/9616 og Rådets 
forordning (EU) 2017/193917. Navnlig kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet, for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader Unionens 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 
forordning (EU) 2017/1939, efterforske og 
retsforfølge svig og andre strafbare 
handlinger, der skader Unionens finansielle 
interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137118. I henhold til 
finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang og 
sikre, at tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret tilsvarende 
rettigheder.

administrative sanktioner, jf. 
finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201314, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/9515, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/9616 og Rådets 
forordning (EU) 2017/193917. Navnlig kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet, for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader Unionens 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 
forordning (EU) 2017/1939, efterforske og 
retsforfølge svig og andre strafbare 
handlinger, der skader Unionens finansielle 
interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137118. I henhold til 
finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
indberette enhver mistanke om 
uregelmæssigheder eller svig og 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang og 
sikre, at tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret tilsvarende 
rettigheder. Med henblik på påvisning og 
indberetning af uregelmæssigheder og 
svig har Kommissionen IT-værktøjer til 
sin rådighed, som skal anvendes af 
modtagerne af støtte under faciliteten.

__________________ __________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 

14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
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Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

15 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

15 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

16 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

16 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

17 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

17 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Or. en

Ændringsforslag 564
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Unionens finansielle interesser skal 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder og 
svig, inddrivelse af tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og 
i påkommende tilfælde ved anvendelse af 
administrative sanktioner, jf. 

(40) Unionens finansielle interesser skal 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder og 
svig, inddrivelse af tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og 
i påkommende tilfælde ved anvendelse af 
administrative sanktioner, jf. 
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finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201314, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/9515, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/9616 og Rådets 
forordning (EU) 2017/193917. Navnlig kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet, for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader Unionens 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 
forordning (EU) 2017/1939, efterforske og 
retsforfølge svig og andre strafbare 
handlinger, der skader Unionens finansielle 
interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137118. I henhold til 
finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang og 
sikre, at tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret tilsvarende 
rettigheder.

finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201314, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/9515, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/9616 og Rådets 
forordning (EU) 2017/193917. Navnlig kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet, for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader Unionens 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 
forordning (EU) 2017/1939, efterforske og 
retsforfølge svig og andre strafbare 
handlinger, der skader Unionens finansielle 
interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137118. I henhold til 
finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang og 
sikre, at tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret tilsvarende 
rettigheder. Lande, som deltager i EPPO-
aktiviteter, modtager yderligere 
forfinansiering på 5 % af deres nationale 
genopretnings- og resiliensplaner.

__________________ __________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).
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15 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

15 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

16 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

16 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

17 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

17 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Or. en

Ændringsforslag 565
Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Unionens finansielle interesser skal 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder og 
svig, inddrivelse af tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og 
i påkommende tilfælde ved anvendelse af 
administrative sanktioner, jf. 
finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201314, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/9515, Rådets forordning 

(40) Unionens finansielle interesser skal 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder og svig 
samt manglende overholdelse af 
retsstatsprincippet, inddrivelse af tabte, 
uberettiget udbetalte eller ukorrekt 
anvendte midler og i påkommende tilfælde 
ved anvendelse af administrative 
sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 883/201314, Rådets 
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(Euratom, EF) nr. 2185/9616 og Rådets 
forordning (EU) 2017/193917. Navnlig kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet, for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader Unionens 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 
forordning (EU) 2017/1939, efterforske og 
retsforfølge svig og andre strafbare 
handlinger, der skader Unionens finansielle 
interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137118. I henhold til 
finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang og 
sikre, at tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret tilsvarende 
rettigheder.

forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9515, 
Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/9616 og Rådets forordning (EU) 
2017/193917. Navnlig kan Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), 
jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 
og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, 
foretage administrative undersøgelser, 
herunder kontrol og inspektion på stedet, 
for at fastslå, om der foreligger svig, 
korruption eller andre ulovlige forhold, der 
skader Unionens finansielle interesser. Den 
Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 
kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, 
efterforske og retsforfølge svig og andre 
strafbare handlinger, der skader Unionens 
finansielle interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137118. I henhold til 
finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang og 
sikre, at tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret tilsvarende 
rettigheder.

__________________ __________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

15 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

15 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

16 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 16 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
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2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

17 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

17 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Or. en

Ændringsforslag 566
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens hidtil usete størrelse 
berettiger til den højeste grad af 
granskning i de europæiske skatteyderes 
interesse. Derfor bør Unionens 
budgetprocedure finde anvendelse. 
Revisionen af regnskaberne bør foretages 
af Revisionsretten. Det samlede budget er 
omfattet af dechargeproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 567
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Betragtning 41
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Målene for denne forordning kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan bedre nås på 
EU-plan; Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

(41) Europa-Parlamentet ser frem til 
en vurdering af genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overensstemmelse 
med nærheds- og 
proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 568
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Planerne skal støtte det 
europæiske samarbejde og medføre 
fordele for mere end én medlemsstat, og i 
det omfang det er muligt og 
hensigtsmæssigt, bør foranstaltninger, der 
er afhængige af samarbejde med mere 
end én medlemsstat, vurderes gunstigt.

Or. en

Ændringsforslag 569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 41 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41b) Den underliggende logik i denne 
forordning er et betydeligt skridt i retning 
af en endnu tættere Union. Gennemgange 
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og løbende ajourføringer vedrørende 
programmets funktionsmåde skal således 
forelægges Europa-Parlamentet med 
henblik på drøftelser i konferencen om 
Europas fremtid og generelt drøftelser om 
Unionens fremtid.

Or. en


