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Ändringsförslag 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 119
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Beaktandeled 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europeiska 
revisionsrättens yttrande nr 6/2020,

Or. en

Ändringsförslag 120
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Enligt artiklarna 120 och 121 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) ska 
medlemsstaterna föra sin ekonomiska 
politik så att de bidrar till att förverkliga 
unionens mål och inom ramen för de 
allmänna riktlinjer som rådet anger. Enligt 
artikel 148 i EUF-fördraget ska 
medlemsstaterna genomföra en 
sysselsättningspolitik som beaktar 
riktlinjerna för sysselsättningen. 
Samordningen av medlemsstaternas 
ekonomiska politik är av gemensamt 
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gemensamt intresse. intresse på grund av den bristande 
överensstämmelsen mellan införandet av 
euron som en gemensam valuta och den 
ekonomiska verkligheten i de olika 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 121
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Enligt artikel 174 i EUF-fördraget 
ska unionen för att stärka sin 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning sträva efter att minska 
skillnaderna mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de 
minst gynnade regionerna eller öarna, 
och särskild hänsyn ska tas till 
landsbygdsområden, områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 
regioner med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar. I artikel 175 i fördraget 
föreskrivs bland annat att medlemsstaterna 
ska samordna sin ekonomiska politik så att 
de mål om ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning som anges i 
artikel 174 uppnås.

Or. fr

Ändringsförslag 122
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artiklarna 2 och 8 i fördraget 
föreskrivs att unionen i all sin verksamhet 
ska syfta till att undanröja bristande 
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jämställdhet och främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män. 
Jämställdhetsintegrering, inbegripet 
jämställdhetsbudgetering, bör därför 
genomföras i all EU-politik och i alla 
EU:s förordningar.

Or. en

Ändringsförslag 123
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artiklarna 2 och 8 i fördraget 
föreskrivs att unionen i all sin verksamhet 
ska syfta till att undanröja bristande 
jämställdhet och främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män. 
Jämställdhetsintegrering, inbegripet 
jämställdhetsbudgetering, bör därför 
genomföras i all EU-politik och i alla 
EU:s förordningar.

Or. en

Ändringsförslag 124
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Europaparlamentet beklagar djupt 
rådets slutsats av den 21 juli 2020 i vilken 
man avsevärt minskade finansieringen för 
återhämtning och resiliens genom EU:s 
program och finansieringsinstrument 
från paketet för återhämtning och 
resiliens.

Or. en
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Ändringsförslag 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av en 
hållbar politik, ramen för att underlätta 
genomförandet av den europeiska gröna 
given, inbegripet principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
målen för hållbar utveckling, de 
nationella klimat- och energiplaner som 
antagits inom ramen för styrningen av 
energiunionen samt planerna för en 
rättvis omställning, ramarna för att 
fastställa vilka nationella reformer som ska 
prioriteras och följa upp genomförandet av 



AM\1211941SV.docx 7/322 PE655.953v01-00

SV

prioriterade investeringsprojekt att stödja 
med nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering.

dem. Som ett led i den europeiska 
planeringsterminens mål behandlas även 
strukturreformer baserade på solidaritet, 
integration och social rättvisa, med sikte 
på att skapa sysselsättning av god kvalitet 
och tillväxt, säkerställa lika tillgång till 
möjligheter och socialt skydd, skydda 
sårbara befolkningsgrupper och förbättra 
levnadsstandarden för alla. 
Medlemsstaterna utformar egna nationella 
fleråriga investeringsstrategier till stöd för 
dessa reformer samtidigt som man beaktar 
den makroekonomiska politikens bidrag 
till uppnåendet av målen för hållbar 
utveckling. Dessa strategier bör läggas 
fram tillsammans med de årliga nationella 
reformprogrammen som ett sätt att utforma 
och samordna prioriterade 
investeringsprojekt som ska stödjas med 
nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 127
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken, inbegripet 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, den huvudsakliga 
ramen för att fastställa vilka nationella 
reformer i den ekonomiska politiken som 
ska prioriteras och följa upp 
genomförandet av dem. Medlemsstaterna 
utformar egna nationella fleråriga 
investeringsstrategier som till stöd för 
dessa reformer. Dessa strategier bör läggas 
fram tillsammans med de årliga nationella 
reformprogrammen som ett sätt att utforma 
och samordna prioriterade 
investeringsprojekt att stödja med nationell 
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unionsfinansiering. finansiering och/eller unionsfinansiering. I 
samband med den europeiska 
planeringsterminen har 
Europaparlamentet angett att socialt 
ansvarsfulla reformer måste bygga på 
solidaritet, integration, social rättvisa och 
en rättvis förmögenhetsfördelning, så att 
jämlikhet och tillgång till möjligheter och 
socialt skydd säkerställs, för att skydda 
sårbara grupper och förbättra 
levnadsstandarden för alla medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken, inbegripet 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och målsättningarna i 
Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling, ramen för att fastställa vilka 
nationella hållbara reformer och 
investeringar som ska prioriteras och följa 
upp genomförandet av dem. I detta 
sammanhang, som måste ersättas för att 
främja en rättvis, inkluderande och 
hållbar tillväxt, högkvalitativ 
sysselsättning och miljöskydd, vilket har 
framgått tydligt av covid-19-krisen och 
den ekonomiska och finansiella krisen 
2008, utformar medlemsstaterna egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformer och 
investeringar. Dessa strategier bör läggas 
fram tillsammans med de årliga nationella 
reformprogrammen som ett sätt att utforma 
och samordna prioriterade 
investeringsprojekt att stödja med nationell 
finansiering och/eller unionsfinansiering.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken, inbegripet 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, ramen för att fastställa 
vilka nationella reformer som ska 
prioriteras och följa upp genomförandet av 
dem. Som ett led i den europeiska 
planeringsterminens mål behandlas även 
strukturreformer som baseras på 
solidaritet, integration och social rättvisa, 
med målet att skapa sysselsättning av god 
kvalitet och tillväxt, säkerställa lika 
tillgång till möjligheter och socialt skydd, 
skydda sårbara befolkningsgrupper och 
förbättra levnadsstandarden för alla. 
Medlemsstaterna utformar egna nationella 
fleråriga investeringsstrategier som till stöd 
för dessa reformer. Dessa strategier bör 
läggas fram tillsammans med de årliga 
nationella reformprogrammen som ett sätt 
att utforma och samordna prioriterade 
investeringsprojekt att stödja med nationell 
finansiering och/eller unionsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 130
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken, inbegripet 

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

fastställa vilka nationella reformer som ska 
prioriteras och följa upp genomförandet av 
dem. Den ekonomiska återhämtningen 
från denna historiska recession bör 
vägledas av de mål som fastställs i den 
europeiska gröna given och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
för att främja en ny ekonomisk modell för 
inkluderande och hållbar utveckling. 
Medlemsstaterna utformar egna nationella 
fleråriga investeringsstrategier som till stöd 
för dessa reformer. Dessa strategier bör 
läggas fram tillsammans med de årliga 
nationella reformprogrammen som ett sätt 
att utforma och samordna prioriterade 
investeringsprojekt att stödja med nationell 
finansiering och/eller unionsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 131
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 132
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna i alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Covid-19-krisen 
har oproportionerligt stora konsekvenser 
för kvinnor och flickor på grund av 
befintliga jämställdhetsbrister, som bland 
annat leder till ökad risk för könsrelaterat 
våld under nedstängningen och högre 
bortfall från arbetsmarknaden, vilket är 
kopplat till en högre belastning när det 
gäller omvårdnadsuppgifter och en större 
andel kvinnor som är anställda inom 
sektorer som påverkas av nedstängningen, 
i den informella ekonomin och i sektorer 
med osäkra villkor. Den nuvarande covid-
19-pandemin och den tidigare ekonomiska 
och finansiella krisen har visat att 
skillnader mellan medlemsstater ofta blir 
mer framträdande efter kriser, när det 
gäller ekonomisk utveckling, skattemedel, 
levnadsstandarder och kvaliteten på 
offentliga tjänster. Ekonomiska kriser 
ökar ojämlikheter mellan och i samhällen 
på lång sikt eller gör dem tydligare, om 
inte effekterna snabbt och effektivt 
begränsas genom krisberedskap och 
ekonomisk, social, ekologisk och 
administrativ resiliens. Bristande resiliens 
kan också leda till undvikbara 
spridningseffekter av chocker mellan 
medlemsstater eller inom unionen i sin 
helhet, vilket skapar utmaningar för 
konvergensen och sammanhållningen 
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inom unionen och hotar stabiliteten i den 
ekonomiska och monetära unionen och 
på den inre marknaden. Utveckling av 
sunda och motståndskraftiga ekonomier 
och finansiella system som bygger på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att reagera mer 
effektivt på kriser och att återhämta sig 
snabbare från dem. Följderna av covid-19-
krisen på medellång och lång sikt kommer 
att vara beroende på hur snabbt 
medlemsstaternas ekonomier kommer att 
återhämta sig från krisen, vilket i sin tur 
beror på medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 133
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 innebär en stor symmetrisk 
chock för den globala ekonomin och 
unionens ekonomi, med stora 
asymmetriska sociala och ekonomiska 
effekter i medlemsstaterna och 
regionerna, och har förändrat de 
ekonomiska och sociala utsikterna för de 
kommande åren i unionen och i världen 
och kräver snabba, effektiva och 
samordnade insatser både på unionsnivå 
och på medlemsstatsnivå för att hantera de 
enorma ekonomiska och sociala 
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motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

konsekvenserna för alla medlemsstaterna. 
Enligt kommissionens ekonomiska 
prognos för sommaren 2020 förutses 
EU:s ekonomi minska med 8,3 % under 
2020, vilket är betydligt mer, och uppvisar 
större skillnader, än vad som 
ursprungligen beräknats och mycket mer 
djupgående än under finanskrisen 2008. 
Sysselsättningen minskade dessutom med 
2,7 % i EU under det andra kvartalet 2020 
jämfört med det föregående kvartalet, 
efter att redan ha minskat med 0,2 % 
under det första kvartalet. De utmaningar 
som hänger samman med den 
demografiska situationen har också 
förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen 2008 har 
visat att utvecklingen av sunda, hållbara, 
socialt balanserade och motståndskraftiga 
ekonomier och finansiella system som 
bygger på starka ekonomiska och sociala 
strukturer hjälper medlemsstaterna att 
reagera mer effektivt på kriser och att 
återhämta sig snabbare från dem på ett 
rättvist, inkluderande och hållbart sätt. De 
sociala och ekonomiska följderna av 
covid-19-krisen på medellång och lång sikt 
beror på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier och samhällen återhämtar sig 
från krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och på deras ekonomiers 
resiliens. Hållbara reformer och 
investeringar för att ta itu med de 
strukturella svagheterna i ekonomierna och 
samhällena och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en rättvis, 
inkluderande och hållbar återhämtning 
och undvika att ytterligare öka skillnaderna 
i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 134
Sirpa Pietikäinen
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för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. Covid-19-krisen har 
oproportionerligt stora konsekvenser för 
kvinnor och flickor på grund av befintliga 
jämställdhetsbrister, som bland annat 
leder till ökad risk för könsrelaterat våld 
under nedstängningen och högre bortfall 
från arbetsmarknaden, vilket är kopplat 
till en högre belastning när det gäller 
omvårdnadsuppgifter och en större andel 
kvinnor som är anställda inom sektorer 
som påverkas av nedstängningen, i den 
informella ekonomin och i sektorer med 
osäkra villkor. Den nuvarande covid-19-
pandemin och den tidigare ekonomiska och 
finansiella krisen har visat att utvecklingen 
av ett starkt välfärdssystem baserat på 
offentliga tjänster och sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
och på ett mer inkluderande sätt på kriser 
och att återhämta sig snabbare från dem. 
Följderna av covid-19-krisen på medellång 
och lång sikt kommer att vara beroende på 
hur snabbt medlemsstaternas ekonomier 
kommer att återhämta sig från krisen, 
vilket i sin tur beror på medlemsstaternas 
finanspolitiska handlingsutrymme för att 
vidta åtgärder för att lindra krisens sociala 
och ekonomiska konsekvenser och deras 
ekonomiers resiliens. Reformer och 
investeringar för att ta itu med 
ojämlikheter och strukturella svagheter i 
ekonomierna och stärka deras resiliens och 
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inkludering kommer därför att vara 
avgörande för att stabilisera ekonomierna 
mot en hållbar återhämtning, undvika att 
ytterligare öka de sociala skillnaderna i 
unionen och skynda på utvecklingen för 
att uppnå jämställdhet mellan könen.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska 
situationen, social integrering och social 
sammanhållning har förstärkts av covid-
19. Den nuvarande covid-19-pandemin och 
den tidigare ekonomiska och finansiella 
krisen har visat att utvecklingen av sunda 
och motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. De har dessutom visat att 
nedskärningar i de offentliga utgifterna 
för utbildning, kultur och hälso- och 
sjukvård är kontraproduktiva för en 
snabb återhämtning och för att bygga 
motståndskraftiga ekonomier och 
samhällen. Följderna av covid-19-krisen 
på medellång och lång sikt kommer att 
vara beroende på hur snabbt 
medlemsstaternas ekonomier kommer att 
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ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

återhämta sig från krisen, vilket i sin tur 
beror på medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och på resiliensen hos deras 
ekonomier och offentliga tjänster av 
allmänt intresse. Reformer och 
investeringar för att ta itu med de 
strukturella svagheterna i ekonomierna och 
de offentliga tjänsterna av allmänt 
intresse och stärka deras resiliens kommer 
därför att vara avgörande för att stabilisera 
ekonomierna och det sociala livet mot en 
hållbar återhämtning och undvika att 
ytterligare öka skillnaderna i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 136
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier och samhällen kommer att 
återhämta sig från krisen, vilket i sin tur 
beror på medlemsstaternas åtgärder för att 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers och 
sociala strukturers resiliens. Reformer och 
investeringar för att ta itu med de 
strukturella svagheterna i ekonomierna och 
stärka deras sociala och ekonomiska 
resiliens, dvs. deras förmåga att hantera 
ekonomisk chock och åstadkomma 
långsiktiga strukturella förändringar på 
ett rättvist och inkluderande sätt för att 
stärka livskvaliteten och välbefinnandet 
för alla, kommer därför att vara avgörande 
för att stabilisera ekonomierna mot en 
hållbar återhämtning och minska 
skillnaderna i unionen.

(Detta ändringsförslag ersätter ”resiliens” 
med ”social och ekonomisk resiliens” i 
hela texten.)

Or. en

Ändringsförslag 137
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 138
Margarida Marques, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 139
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas budgetdisciplin och på 
deras ekonomiers resiliens. 
Tillväxtstärkande reformer och 
investeringar för att ta itu med de 
strukturella svagheterna i ekonomierna, 
stärka deras resiliens och minska deras 
beroende av lånefinansiering kommer 
därför att vara avgörande för att stabilisera 
medlemsstaterna mot en hållbar 
återhämtning och övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 140
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen och samtidigt 
undvika en återvändo till tidigare 
ohållbara dynamiker.

Or. en

Ändringsförslag 141
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar och 
sammanhängande återhämtning och 
undvika att ytterligare öka skillnaderna i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 142
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
samt minska beroendet av kolenergi 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 143
Margarida Marques, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna, stärka deras resiliens och 
öka deras produktivitet och 
konkurrenskraft kommer därför att vara 
avgörande för att stabilisera ekonomierna 
mot en hållbar återhämtning och undvika 
att ytterligare öka skillnaderna i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 144
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och minska gapen mellan 
medlemsstaterna och således undvika att 
ytterligare öka skillnaderna i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 145
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 148
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 149
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Utbrottet av covid-19-pandemin 
har även visat sin viktiga könsrelaterade 
betydelse för samhället genom att 
återspegla olika ojämlikheter mellan 
kvinnor och män. Eftersom huvuddelen 
av EU:s omsorgsarbetare och andra 
väsentliga tjänstearbetare är kvinnor har 
inte bara den oproportionerliga börda av 
krisen som föll på kvinnor blivit tydlig, 
utan även graden av horisontell och 
vertikal segregering på arbetsmarknaden, 
vilken har förvärrats på grund av bristen 
på tjänster och infrastruktur för barn och 
äldreomsorg. Dessutom har ökningen av 
könsrelaterat våld i EU under isoleringen 
visat på en oroväckande brist på skydd 
och stödåtgärder för kvinnor som är offer 
för eller riskerar att utsättas för våld i 
hemmet. Detta instrument bör hjälpa 
medlemsstaterna att stödja och utveckla 
initiativ för kvinnors tillgång till 
entreprenörskap, mikrofinansiering samt 
naturvetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik och 
även främja anställningsmöjligheter – 
särskilt i de prioriterade sektorerna digital 
och grön ekonomi – genom att säkerställa 
diskrimineringsfria 
sysselsättningsinitiativ. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt att motverka 
segregering på arbetsmarknaden, med 
åtgärder som syftar till att överbrygga 
könsklyftan i fråga om sysselsättning, 
löner och pensioner. Medlemsstaterna bör 
även använda programmet för att 
genomföra och stärka initiativ som syftar 
till att främja och förbättra balansen 
mellan arbete och privatliv, med särskilt 
fokus på vårdinfrastruktur och 
vårdtjänster. Infrastruktur och tjänster 



PE655.953v01-00 30/322 AM\1211941SV.docx

SV

såsom skyddade boenden och stöd för 
våldsoffer är också viktigt för 
återhämtningen från krisen.

Or. en

Ändringsförslag 150
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) De ekonomiska konsekvenserna av 
covid-19-utbrottet har minskat många 
medlemsstaters finanspolitiska 
manöverutrymme betydligt, vilket 
undergräver deras möjligheter att 
genomföra viktiga reformer och 
investeringsprioriteringar. Den 
europeiska planeringsterminen är EU:s 
ramverk för att fastställa ekonomiska 
reformer och investeringsprioriteringar, 
men det behov av återhämtning och 
resiliensbyggande som covid-19-krisen 
har tydliggjort sträcker sig bortom den 
ekonomiska politiken och måste 
prioriteras på ett lämpligt sätt i 
utformningen och inrättandet av den 
europeiska planeringsterminen. 
Styrningen av den ekonomiska och 
monetära unionen måste anpassas, bland 
annat genom att få bukt med dess brister i 
den parlamentariska ansvarigheten och 
bristen på demokratisk kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Med tanke på att de kulturella och 
kreativa sektorerna och industrierna har 
drabbats särskilt hårt av konsekvenserna 
av covid-19-pandemin, på grund av bland 
annat stängningen av biografer, teatrar 
och andra kulturella lokaler, det plötsliga 
stoppet av biljettförsäljningar och låg 
annonsförsäljning, bör unionen och dess 
medlemsstater öronmärka minst 2 % av 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
för stöd till dessa sektorer, som är ytterst 
viktiga för ekonomierna, den sociala 
sammanhållningen, turism och fritidsliv.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Covid-19-pandemin och de 
åtgärder som vidtagits för att begränsa 
dess effekter på ekonomierna har haft 
förödande konsekvenser för det sociala 
livet i alla medlemsstaterna. Utbildning, 
kulturverksamheter, turism och fritidsliv 
stannade nästan helt. Unionen och dess 
medlemsstater bör därför även investera i 
dessa sektorers och politikområdens 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 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



PE655.953v01-00 32/322 AM\1211941SV.docx

SV

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Med tanke på att de kulturella och 
kreativa sektorerna har drabbats särskilt 
hårt av konsekvenserna av covid-19-
pandemin, på grund av bland annat 
stängningen av biografer, teatrar och 
andra kulturella lokaler, det plötsliga 
stoppet av biljettförsäljningar och låg 
annonsförsäljning, bör unionen och dess 
medlemsstater öronmärka minst 2 % av 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
för stöd till dessa sektorer, som är ytterst 
viktiga för ekonomierna, den sociala 
sammanhållningen, turism och fritidsliv.

Or. en

Ändringsförslag 154
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

Förslag till förordning
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Covid-19-pandemin har visat att 
våra utbildningssystem inte är så 
resilienta som de bör vara. Pandemin har 
förmodligen orsakat det allvarligaste 
avbrottet i världens utbildningssystem i 
historien, och många elever och studenter 
i unionen har begränsad eller ingen 
tillgång till distansundervisning på grund 
av en brist på digital utrustning, 
infrastruktur och kompetens men även på 
grund av sin utsatta sociala status. Denna 
situation hotar att orsaka en förlust av 
lärande för en hel generation av elever 
och studenter, vilket sannolikt kommer att 
sänka den berörda generationens 
framtida inkomstnivåer och ha en negativ 
inverkan på nivåerna av 
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arbetsproduktivitet, tillväxt och 
konkurrenskraft i unionen i sin helhet. 
Unionen och dess medlemsstater bör 
därför avsätta 10 % av faciliteten för 
återhämtning och resiliens för 
investeringar i kvalitativ och 
inkluderande utbildning, 
utbildningsinfrastruktur, online och 
offline, färdigheter och kompetenser.

Or. en

Ändringsförslag 155
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Genomförandet av reformer och 
investeringar som bidrar till en hög grad 
av resiliens i ekonomier och samhällen 
och hos sociala framsteg, stärker sociala 
strukturer och anpassningsförmågan och 
förbättrar potentialen för en hållbar 
tillväxt för alla är en av unionens politiska 
prioriteringar och ingår i artikel 3.3 i EU-
fördraget. Artikel 3.1 i EU-fördraget 
understryker att välbefinnandet hos EU:s 
befolkning är EU:s mål. Alla reformer 
och investeringar som stöds av faciliteten 
för återhämtning och resiliens bör ha till 
syfte att förbättra människors livskvalitet 
på kort, medellång och lång sikt. De är 
därför av avgörande betydelse för att kunna 
uppnå en hållbar återhämtning och stödja 
den ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 
mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 156
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av miljömässig, 
social och ekonomisk resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan, förmågan att 
begränsa klimatförändringarna och den 
cirkulära och gröna omställningen samt 
frigör tillväxtpotentialen och uppnår 
målen i den gröna given är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
avgörande betydelse för att kunna uppnå en 
hållbar återhämtning och stödja processen 
av uppåtgående ekonomisk och social 
konvergens och en miljömässigt hållbar 
återhämtning. Detta är ännu mer 
nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning. 
Europaparlamentet välkomnar de fem 
högnivåprinciper för återhämtning och 
resiliens som införts av EU:s tekniska 
expertgrupp för hållbar finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 157
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan, möjliggör en 
accelererad utveckling av verksamheter 
som är förenliga med Parisavtalet om 
klimatförändringar och en minskning av 
verksamheter som inte är det är en av 
unionens politiska prioriteringar. De är 
därför av avgörande betydelse för att kunna 
uppnå en hållbar återhämtning och stödja 
processen av uppåtgående ekonomisk och 
social konvergens och minskade utsläpp 
av växthusgaser. Detta är ännu mer 
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nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 158
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Genomförandet av reformer och 
investeringar som bidrar till en hög grad 
av resiliens och hållbarhet i de nationella 
ekonomierna och i samhällen, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
potentialen för hållbar tillväxt är en av 
unionens politiska prioriteringar. De är 
därför av avgörande betydelse för att kunna 
uppnå en rättvis, inkluderande och hållbar 
återhämtning och stödja processen av 
uppåtgående ekonomisk, social och 
territoriell konvergens och 
sammanhållning. Detta är ännu mer 
nödvändigt efter covid-19-krisen för att 
bana väg för en snabb, rättvis, 
inkluderande och hållbar återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 159
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

hållbar återhämtning och stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Reformerna 
måste genomföras genom att fästa 
särskild uppmärksamhet vid utsatta 
befolkningsgrupper och respektera 
jämställdheten mellan män och kvinnor. 
Detta är ännu mer nödvändigt efter 
pandemikrisen för att bana väg för en 
snabb återhämtning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 162
Margarida Marques, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 165
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
avgörande betydelse för att kunna uppnå en 
hållbar återhämtning och stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 
mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning1a.

__________________
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

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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 167
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 168
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kvinnor har varit ledande i covid-
19-krisen. De utgör majoriteten av hälso- 
och sjukvårdspersonalen i EU och 
balanserar obetalt omsorgsarbete med 
sina anställningsskyldigheter, vilket har 
blivit allt svårare för ensamstående 
föräldrar, av vilka kvinnor utgör 85 %. 
Investeringar i robust vårdinfrastruktur 
är också viktigt för att säkerställa 
jämställdhet mellan könen och kvinnors 
ekonomiska egenmakt, bygga resilienta 
samhällen, bekämpa otrygga 
förhållanden i en kvinnodominerad 
sektor, främja skapandet av 
arbetstillfällen och förebygga fattigdom 
och social utestängning och har en positiv 
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inverkan på BNP eftersom det gör det 
möjligt för fler kvinnor att delta i avlönat 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 169
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kvinnor har varit ledande i covid-
19-krisen. De utgör majoriteten av hälso- 
och sjukvårdspersonalen i EU och 
balanserar obetalt omsorgsarbete med 
sina anställningsskyldigheter, vilket har 
blivit allt svårare för ensamstående 
föräldrar, av vilka 85 % är kvinnor. 
Investeringar i robust vårdinfrastruktur 
är också viktigt för att säkerställa 
jämställdhet mellan könen och kvinnors 
ekonomiska egenmakt, bygga resilienta 
samhällen, bekämpa otrygga 
förhållanden i en kvinnodominerad 
sektor, främja skapandet av högkvalitativa 
arbetstillfällen och förebygga fattigdom 
och social utestängning och gör det 
möjligt för fler kvinnor att delta i avlönat 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 170
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 

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

konsekvenser för kvinnors rättigheter, 
kvinnors ekonomiska egenmakt och 
kvinnors hälsa, inklusive sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter. Det är 
därför viktigt att stödja investeringar i 
denna särskilda situation för att påskynda 
återhämtningen och stärka den långsiktiga 
potentialen för hållbar tillväxt och skyddet 
av omsorgsekonomin som en väsentlig del 
av den ekonomiska modellen. 
Investeringar i vårdomställningen och 
grön och digital teknik, kapacitet och 
processer som syftar till att underlätta 
omställningen till ren energi, öka 
energieffektiviteten inom bostadssektorn 
och andra nyckelsektorer av ekonomin är 
viktiga inslag för att uppnå en 
inkluderande och hållbar tillväxt och bidra 
till att skapa sysselsättning. De kommer 
också att bidra till att göra unionen mer 
resilient och mindre beroende genom att 
diversifiera de centrala leveranskedjorna. 
Det är dessutom ett gyllene tillfälle att 
underlätta en omställning till en resilient 
omsorgsekonomi och uppnå ett jämställt 
samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 171
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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar, både offentliga och privata, 
i denna särskilda situation för att påskynda 
återhämtningen, begränsa pandemins 
effekter på social inkludering och 
sammanhållning och stärka den 
långsiktiga tillväxtpotentialen. 
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öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna. Det är dock lika 
viktigt att investera i utbildning, kultur 
och andra offentliga tjänster av allmänt 
intresse för att främja social inkludering 
och social sammanhållning, förbereda 
medborgarna för de framtida behoven på 
våra arbetsmarknader, förse dem med 
nödvändiga färdigheter och kompetenser 
och ge dem nya möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 172
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. Faciliteten bör därför 
stödja bland annat projekt och program 
för storskaliga investeringar, som har 
högst möjlighet att genomföra EU:s 
klimat- och energimål baserat på 
kostnadseffektivitet och principen om 
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social acceptans, inklusive preliminära 
och bidragande verksamheter. Det 
kommer också att hjälpa medlemsstaterna 
att diversifiera energiförsörjningen och 
bidra till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna och säkra 
försörjningen av kritiska komponenter.

Or. en

Ändringsförslag 173
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser, särskilt i den privata sektorn. Det är 
dock viktigt att främja offentliga 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. Offentliga investeringar 
kommer även att vara avgörande för att 
bekämpa fattigdom och ojämlikhet genom 
att främja den allmänna tillgången till 
utbildning, hälsa, näringstillförsel eller 
boende för att stärka den sociala 
sammanhållningen. De kommer också att 
bidra till att göra unionen mer resilient 
(genom att främja uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens) och 
mindre beroende (genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna).

Or. en
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Ändringsförslag 174
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 175
Mauri Pekkarinen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 

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

exempel genom att stödja cirkulär 
ekonomi och industrins omställning från 
icke-förnybara och fossila material till 
förnybara och miljövänliga material och 
energier, samt öka energieffektiviteten 
inom bostadssektorn och andra 
nyckelsektorer av ekonomin är viktiga 
inslag för att uppnå en hållbar tillväxt och 
bidra till att skapa sysselsättning. De 
kommer också att bidra till att göra 
unionen mer resilient och mindre beroende 
genom att diversifiera de centrala 
leveranskedjorna.

Or. en

Ändringsförslag 176
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser eftersom staternas finanspolitiska 
handlingsutrymme påverkas av bland 
annat lägre inkomster från beskattning 
och högre utgifter för social trygghet. Det 
är därför viktigt att stödja investeringar i 
denna särskilda situation för att påskynda 
återhämtningen, uppnå målen i den 
europeiska gröna given och stärka den 
långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

Or. en
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Ändringsförslag 177
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 178
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 

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

långsiktig accelererad utveckling av 
verksamheter som är förenliga med 
Parisavtalet om klimatförändringar och 
en minskning av verksamheter som inte 
är det. Investeringar i grön och digital 
teknik, kapacitet och processer som syftar 
till att underlätta omställningen till ren 
energi, öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

Or. en

Ändringsförslag 179
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga potentialen för hållbar 
tillväxt till förmån för en förbättrad 
livskvalitet för alla. Dessa investeringar 
kommer också att göra EU mindre 
beroende genom att diversifiera de centrala 
leveranskedjorna. Investeringar i grön 
omställning, digital omvandling, 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, institutionell resiliens 
och åtgärder mot nästa generation 
européer är politiska åtgärder som är 
viktiga för att uppnå EU:s och dess 
medlemsstaters gemensamma mål och 
göra unionen mer resilient.

Or. en
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Ändringsförslag 180
Margarida Marques, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 181
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 

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

ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning samt främja 
konkurrenskraft på medellång sikt. De 
kommer också att bidra till att göra 
unionen mer resilient och mindre beroende 
genom att diversifiera de centrala 
leveranskedjorna och främja en 
kunskapsbaserad ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 182
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 183
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Förslag till förordning
Skäl 6



AM\1211941SV.docx 51/322 PE655.953v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 184
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 186
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 

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

påskynda återhämtningen och stärka den 
långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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



PE655.953v01-00 54/322 AM\1211941SV.docx

SV

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 189
Alfred Sant

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 190
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
krissituationer skapar negativa incitament 
för investerare att investera, på grund av 
ökad ekonomisk och institutionell 
osäkerhet. Deflation och en 
omkalibrering av 
investeringsmöjligheterna på marknaden 
är en nödvändig förutsättning för 
återhämtning och stärker den långsiktiga 
potentialen för hållbar tillväxt. 
Normaliserade räntenivåer är viktiga för 
att informera investerare korrekt så att de 
kan fatta hållbara investeringsbeslut, 
vilket leder till ekonomisk tillväxt och 
bidrar till att skapa sysselsättning. Det 
kommer också att bidra till att göra 
medlemsstaterna mer resilienta.

Or. en

Ändringsförslag 191
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Nedstängningsåtgärderna under 
covid-19-krisen visade hur viktig den 
digitala omställningen är, men de ökade 
även den digitala ojämlikheten och de 
problem som människor med begränsad 
tillgång till digital teknik eller med låg 
digital kompetens ställs inför. 



PE655.953v01-00 56/322 AM\1211941SV.docx

SV

Återhämtningen efter pandemin måste 
inkludera åtgärder för att lösa dessa 
problem och främja den digitala 
jämlikheten samt stödja öppna mjukvaru- 
och hårdvarulösningar och säkerställa 
skyddet av personuppgifter. Den öppna 
digitala omställningen måste också vara 
grön: Den ökande efterfrågan på 
elektricitet på grund av tillväxten av den 
digitala sektorn måste tillgodoses på ett 
hållbart sätt – genom 
energieffektivitetsåtgärder och generering 
av förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 192
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Såsom understryks i Strategisk 
framsynsrapport 2020, som antogs av 
kommissionen den 9 september 2020, 
syftar resiliens på förmågan att inte bara 
tåla och klara av utmaningar utan också 
omvandla samhällen på ett hållbart, 
rättvist och demokratiskt sätt. Faciliteten 
för återhämtning och resiliens bör sikta 
på att stärka resiliensen hos EU i sin 
helhet och hos alla dess medlemsstater i 
syfte att uppnå ett hållbart välbefinnande 
för alla.

Or. en

Ändringsförslag 193
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att säkra investeringarnas 
hållbarhet är det mycket viktigt att 
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säkerställa att finansierade projekt ger ett 
europeiskt mervärde och har en märkbar 
inverkan när det gäller innovation, 
tillväxt och sysselsättning. Utgifter för 
konsumtion och normala löpande 
budgetutgifter ska därför inte vara 
stödberättigande.

Or. en

Motivering

Medel från faciliteten för återhämtning och resiliens ska inte användas till att finansiera 
normala offentliga utgifter, utan ska generera en ytterligare ekonomisk effekt.

Ändringsförslag 194
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Varje åtgärd i planerna för 
återhämtning och resiliens kan bidra till 
mer än en av de pelare som fastställs i 
artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) För närvarande finns det inget 
instrument som ger direkt ekonomiskt stöd 
kopplat till uppnåendet av resultat och till 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringar i medlemsstaterna som svar 
på de utmaningar som identifieras inom 
den europeiska planeringsterminen, och för 
att få varaktiga effekter på produktiviteten 
och resiliensen i medlemsstaternas 
ekonomier, utöver den europeiska 
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centralbankens aktuella penningpolitik, 
som ger ekonomiskt stöd till 
medlemsstater som är motvilliga att 
genomföra reformer och överspenderar 
genom att köpa upp företagsobligationer, 
sänka räntenivåer för statsobligationer 
artificiellt och öka Target 2-obalanser.

Or. en

Ändringsförslag 196
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) För närvarande finns det inget 
instrument som ger direkt ekonomiskt stöd 
kopplat till uppnåendet av resultat och till 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringar i medlemsstaterna som svar 
på de utmaningar som identifieras inom 
den europeiska planeringsterminen, och för 
att få varaktiga effekter på produktiviteten 
och resiliensen i medlemsstaternas 
ekonomier. Man bör höja taken inom den 
europeiska planeringsterminen vars 
rekommendationer endast till cirka en 
fjärdedel införlivas fullt ut eller på ett 
betydande sätt av medlemsstaterna, 
samtidigt som begränsade eller inte ens 
några framsteg har gjorts med nästan en 
tredjedel av dessa.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

kopplat till uppnåendet av resultat och till 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringar i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 198
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) För närvarande finns det inget 
instrument som ger direkt ekonomiskt stöd 
kopplat till uppnåendet av resultat och till 
genomförandet av hållbara reformer och 
offentliga investeringar i medlemsstaterna 
som svar på ekonomiska, sociala och 
miljömässiga utmaningar, och för att få 
varaktiga effekter på inkluderingen, 
hållbarheten, produktiviteten och 
resiliensen i medlemsstaternas ekonomier.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

att få varaktiga effekter på produktiviteten 
och resiliensen i medlemsstaternas 
ekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 201
Margarida Marques, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 202
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) För närvarande finns det inget 
instrument som ger direkt ekonomiskt stöd 
kopplat till uppnåendet av resultat och till 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringar i medlemsstaterna som svar 
på EU:s och dess medlemsstaters 
utmaningar och mål, och för att få 
varaktiga effekter på återhämtningen och 
resiliensen hos de sociala strukturerna i 
alla medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 203
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) För närvarande finns det inget 
instrument som ger direkt ekonomiskt stöd 
kopplat till uppnåendet av resultat och till 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringar i medlemsstaterna som svar 
på de prioriterade åtgärder som är 
nödvändiga för att få varaktiga effekter på 
produktiviteten och resiliensen i 
medlemsstaternas ekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 204
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 205
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Lämpliga riktlinjer bör anges, som 
en bilaga till denna förordning, för att 
fungera som en icke-bindande vägledning 
som hjälper medlemsstaterna att 
identifiera stödberättigande 
utgiftsområden inom ramen för de 
europeiska prioriteringsområden som 
fastställs i förordningens 
sexpelarstruktur.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I Europeiska revisionsrättens 
särskilda rapport 16/2020 om den 
europeiska planeringsterminen uppmanas 
kommissionen att stärka kopplingen 
mellan de landsspecifika 
rekommendationerna och fördelningen av 
EU-medel.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program. För att få de 
största fördelarna av faciliteten för 
återhämtning och resiliens och uppfylla 
dess mål i största möjliga omfattning bör 
incitamenten utformas så att de 
uppmuntrar till ett fullständigt 
genomförande av planen för 
återhämtning och resiliens. 
Utbetalningarna av medel bör därför vara 
proportionerliga till nivån av 
genomförande av planen för 
återhämtning och resiliens, och 
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utbetalningarna bör endast genomföras 
efter att genomförandet av de relevanta 
delmålen har kontrollerats av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 208
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program. För detta 
ändamål bör en facilitet för återhämtning 
och resiliens inrättas enligt denna 
förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av reformer 
och relaterade offentliga investeringar i 
medlemsstaterna. Detta kan även 
inbegripa åtgärder för att uppmuntra 
privata investeringar genom stödsystem, 
inklusive via finansiella instrument, 
subventioner eller liknande system, 
förutsatt att bestämmelserna om statligt 
stöd iakttas.

Or. en



AM\1211941SV.docx 65/322 PE655.953v01-00

SV

Ändringsförslag 209
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och föreskriva en 
mekanism som tillåter fördelning av direkt 
ekonomiskt stöd från EU-nivå till 
medlemsstaterna genom ett innovativt 
verktyg som reglerar fördelningen av 
medel genom att stödja europeiska 
prioriterade politikområden och möjliggör 
ansvarsskyldighet, transparens och 
demokratisk kontroll när det gäller 
genomförandet av investeringar och 
reformåtgärder. För detta ändamål bör en 
facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

Or. en

Ändringsförslag 210
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer och offentliga 
investeringar i medlemsstaterna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 212
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Mot denna bakgrund skulle det 
vara mycket olämpligt att till den 
nuvarande ramen lägga till 
tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett annat 
omfördelningsverktyg. Av denna 
anledning bör en facilitet för återhämtning 
och resiliens (nedan kallad faciliteten) inte 
inrättas enligt denna förordning för att 
tillhandahålla ett effektivt och betydande 
finansiellt stöd för att påskynda 
genomförandet av strukturreformer och 
relaterade offentliga investeringar i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av hållbara 
strukturreformer och offentliga 
investeringar i medlemsstaterna som 
hjälper till att begränsa de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av covid-19-
krisen och främjar en rättvis, 
inkluderande och hållbar tillväxt. 
Faciliteten bör vara omfattande och även 
dra nytta av kommissionens och 
medlemsstaternas erfarenheter från 
användningen av andra instrument och 
program.

Or. en

Ändringsförslag 214
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 215
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro
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Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 216
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

medlemsstaterna. Faciliteten bör vara 
omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

Or. fr

Ändringsförslag 217
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 218
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 219
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Europeiska revisionsrätten har 
lagt fram stora betänkligheter i yttrande 
nr 6/2020 om att facilitetens omfattning 
och mål är relativt breda och omfattar en 
stor bredd av politikområden. Som ett 
resultat av detta kan inte alla dessa mål 
behandlas i samma utsträckning och 
uppnåendet av vissa mål kan ske på 
bekostnad av andra. Dessutom finns det 
varken en kvantifiering av de förväntade 
resultaten på EU-nivå eller en 
kvantifiering för fördelningen av medel 
till olika mål, vilket eventuellt kan minska 
effektiviteten av faciliteten för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 220
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Fonden för återhämtning och 
resiliens måste finansieras av EU:s nya 
egna medel, efter godkännande i 
Europaparlamentet och rådet senast i 
början av 2021. Nya egna medel måste 
vara de som anges i rådets avtal, 
nämligen gränsskatten på koldioxid, 
skatten på finansiella transaktioner, den 
digitala skatten och plastskatten. Fonden 
för återhämtning och resiliens får inte 
finansieras genom nedskärningar i 
framtida EU-budgetar.

Or. en

Ändringsförslag 221
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Även om faciliteten för 
återhämtning och resiliens delar några av 
målen för den fleråriga budgetramens 
strukturfonder har den fortfarande ett 
annat syfte och följer en annan 
utgiftslogik. Den förra syftar till att stödja 
omfattande reform- och 
investeringsprogram baserade på delmål 
medan den senare erbjuder återbetalning 
av specifika program- eller 
projektrelaterade kostnader. Detta kan 
vara utmanande i praktiken, eftersom det 
kräver att olika mål- och indikatorsystem 
kombineras och kan skapa ett negativt 
incitament för medlemsstaterna att 
samordna de två finansieringskanalerna 
på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 222
José Gusmão
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Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Förutom godkännandet av nya 
egna medel måste kommissionen även 
starta en process beträffande Europeiska 
centralbankens stadga så att den kan 
monetarisera skuld relaterad till 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 223
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Finansieringstyper och 
genomförandemetoder enligt denna 
förordning bör väljas utifrån deras förmåga 
att uppnå insatsernas särskilda mål och 
leverera resultat, med särskilt beaktande av 
kostnaderna för kontroller, den 
administrativa bördan och den förväntade 
risken för bristande efterlevnad. Vid 
bristande efterlevnad ska 110 % av 
finansieringen betalas tillbaka av den 
berörda medlemsstaten. Detta bör omfatta 
övervägande av användning av 
enhetsbelopp, schablonsatser och 
enhetskostnader, samt finansiering som 
inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad 
som avses i artikel 125.1 a i 
budgetförordningen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Finansieringstyper och 
genomförandemetoder enligt denna 
förordning bör väljas utifrån deras förmåga 
att uppnå insatsernas särskilda mål, i 
synnerhet för att ta itu med de 
utmaningar som fastställs i samband med 
den europeiska planeringsterminen, och 
leverera resultat, med särskilt beaktande av 
kostnaderna för kontroller, den 
administrativa bördan och den förväntade 
risken för bristande efterlevnad. Detta bör 
omfatta övervägande av användning av 
enhetsbelopp, schablonsatser och 
enhetskostnader, samt finansiering som 
inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad 
som avses i artikel 125.1 a i 
budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 225
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 226
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Åtgärder som syftar till att främja 
återhämtningen från den sociala och 
ekonomiska chocken av covid-19-krisen 
bör vägledas av principerna om resiliens 
och ekologisk och social hållbarhet. De 
bör även sträva efter att kombinera 
behovet av brådskande insatser med ett 
långsiktigt perspektiv. Åtgärder som stöds 
av starka vetenskapliga bevis och bred 
politisk och social enighet bör inte 
försvagas eller senareläggas utan bör 
fortsätta att prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 228
Karlo Ressler, Tomislav Sokol
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 229
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 230
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Faciliteten bör stödja projekt som 
respekterar additionalitetsprincipen för 
unionsfinansiering och som skapar ett 
verkligt europeiskt mervärde. Faciliteten 
bör inte vara ett substitut för 
återkommande nationella utgifter och bör 
inte strida mot unionens strategiska och 
ekonomiska intressen och bör därför inte 
finansiera tredjeländers 
investeringsplaner. Återkommande 
kostnader från investeringar och reformer 
bör dock beaktas i kostnadsberäkningen 
för planen för återhämtning och resiliens 
om de har direkta positiva strukturella 
fördelar och om den negativa effekten på 
saldot i de offentliga finanserna bara är 
tillfälligt.

Or. en

Ändringsförslag 231
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Faciliteten bör stödja projekt som 
respekterar additionalitetsprincipen för 
unionsfinansiering och som skapar ett 
verkligt europeiskt mervärde. Faciliteten 
bör inte vara ett substitut för 
återkommande nationella utgifter, men ett 
undantag kan föreskrivas för 
medlemsstater som på vederbörligt sätt 
kan motivera kostnadsöverföringarna för 
att uppnå det europeiska genomsnittet för 
nationella utgifter i utbildnings- och 
forskningssektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 232
Johan Van Overtveldt
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Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Faciliteten bör inte ersätta 
återkommande nationella utgifter och 
medlemsstaterna bör upprätthålla minst 
samma nivå på sina offentliga 
investeringar jämfört med den 
genomsnittliga nivån på sina offentliga 
investeringar under de fem föregående 
åren. Medlemsstater som tillåter 
betydande tillbakadragningar av de 
reformer som stöds av faciliteten bör 
återbetala de belopp som de erhöll för 
dessa reformer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Faciliteten ska arbeta i synergi och 
komplementaritet med InvestEU och 
tillåta medlemsstaterna att i sina planer 
för återhämtning och resiliens avsätta ett 
belopp som ska levereras genom InvestEU 
för att stödja solvensen hos företag som är 
etablerade i medlemsstaterna samt 
tillhörande verksamheter för förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 234
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Faciliteten för återhämtning och 
resiliens, som en del av Next Generation 
EU, ska inte bli en finansiell börda för 
nästkommande generationer. Det är 
därför mycket viktigt att planerna för 
återhämtning och resiliens uppmuntrar 
till en sund finanspolitik och snabb 
återbetalning av lånedelen av detta 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 235
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Förslag till förordning
Skäl 10b (nytt)
s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) För att bidra till den ekonomiska 
återhämtningen på ett meningsfullt sätt 
ska faciliteten inte finansiera 
återkommande nationella utgifter och 
måste följa den allmänna 
additionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 236
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet, FN:s 
mål för hållbar utveckling och den rättvisa 
omställningen till en koldioxidneutral 
ekonomi senast 2050 och kommer att bidra 
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och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen.

till att integrera klimatfrågor och 
miljömässig hållbarhet i överensstämmelse 
med unionens energi-, klimat- och 
miljömål och principen om att inte orsaka 
betydande skada och till att uppnå det 
övergripande målet att minst 30 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 
klimat- och miljömålen. Med tanke på 
ovannämnda övergripande mål och det 
relevanta bidraget från andra EU-
utgiftsprogram till integreringen av 
unionens klimat- och miljömål bör minst 
50 % av de totala medlen i faciliteten samt 
av det totala stödet från de medel som 
anges i varje beslut som godkänner en 
plan för återhämtning och resiliens bidra 
till integrering av klimat- och miljömål. 
Dessutom bör faciliteten endast finansiera 
projekt som respekterar den princip om 
att inte orsaka betydande skada som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 [EU:s 
taxonomiförordning]2a.
__________________
2a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020. s. 13–43).

Or. en

Ändringsförslag 237
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra med 50 % av sina medel 
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klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen.

till att integrera klimatfrågor och 
miljömässig hållbarhet och till att uppnå 
det övergripande målet att 50 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 
klimat- och andra miljömål i enlighet med 
EU-taxonomin och principen om att inte 
orsaka betydande skada.

Faciliteten bör endast finansiera projekt 
som respekterar principen om att inte 
orsaka betydande skada. Denna princip 
bör operationaliseras för alla utgifter 
genom faciliteten för återhämtning och 
resiliens genom en delegerad akt, med 
vederbörligt beaktande av artikel 2.17 i 
EU-förordning 2019/2088 om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar som 
ska lämnas inom den finansiella 
tjänstesektorn samt, för miljörelaterade 
frågor, artikel 17 i förordning 2020/852 
om inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar enligt EU:s 
taxonomiförordning, för att säkerställa 
samstämmighet mellan EU:s 
utgiftsprioriteringar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
30 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen. Faciliteten bör endast 
finansiera projekt som respekterar 
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principen om att inte orsaka betydande 
skada. Principen om att inte orsaka 
betydande skada bör operationaliseras för 
alla utgifter genom faciliteten för 
återhämtning och resiliens genom en 
delegerad akt, med vederbörligt beaktande 
av artikel 2.17 i EU-förordning 2019/2088 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas inom den finansiella 
tjänstesektorn samt, för miljörelaterade 
frågor, artikel 17 i förordning 2020/852 
om inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar (EU-taxonomin), 
för att säkerställa samstämmighet mellan 
EU:s utgiftsprioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 239
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra med minst 50 % av sina 
medel till att integrera klimatfrågor och 
miljömässig hållbarhet och till att uppnå 
det övergripande målet att 30 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 
unionens klimat- och miljömål. EU-
taxonomin bör användas för att spåra 
genomförandet av sådana övergripande 
mål. Faciliteten bör endast stödja 
verksamheter som inte orsakar betydande 
skada för ett eller flera av de miljömål 
som avses i artikel 9 i förordning (EU) 
2020/852 i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 17 i förordning (EU) 2020/852 
samt verksamheter som bedrivs i 
överensstämmelse med de 
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minimiskyddsåtgärder som avses i artikel 
18 i förordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ändringsförslag 240
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
50 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimat- och miljömål. Facilitetens 
bidrag till uppnåendet av klimatmålet 
kommer att spåras genom ett av unionen 
inrättat klimatspårningssystem som 
kommissionen ska utveckla i samarbete 
med potentiella genomförandepartner, 
genom att på lämpligt sätt tillämpa de 
kriterier som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 
(taxonomiförordningen)1a för att avgöra 
huruvida en ekonomisk verksamhet är 
miljömässigt hållbar.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198/ 13, 22.06.2020).

Or. en

Ändringsförslag 241
Hélène Laporte
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Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen. Kommissionens 
nuvarande metod är inriktad på delen 
med de klimatmålsrelaterade utgifterna, 
oavsett om klimatförändringarna är ett 
uttalat utgiftsmål eller inte. Detta skiljer 
sig från OECD:s rekommendationer om 
uppföljning av utgifterna för 
utvecklingssamarbete. Därför krävs en 
tydlig definition av begreppet 
klimatutgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 242
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimat- och andra miljömål i enlighet 
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till klimatmålen. med EU-taxonomin och principen om att 
inte orsaka betydande skada. 
Klimatförändringar och miljöförstöring 
påverkar i oproportionerligt hög grad 
kvinnor, men kvinnor är 
underrepresenterade i beslutsfattandet 
när det gäller politiken för att begränsa 
klimatförändringarna. Vi måste 
säkerställa att kvinnor och andra sårbara 
grupper inkluderas på alla nivåer i 
beslutsfattandet på nationell nivå och EU-
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 243
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
40 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen och samtidigt skydda och 
skapa större inflytande för de arbetstagare 
som kan drabbas av konsekvenserna av 
produktionsomvandlingar, i synnerhet 
genom att genomföra den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och 
försvara principen om kollektiva 
förhandlingar. Faciliteten bör endast 
finansiera projekt som respekterar 
principen om att inte orsaka betydande 
skada i enlighet med förordning (EU) 
2019/2088.

Or. en
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Ändringsförslag 244
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att prioritera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
50 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen. Faciliteten bör inte 
användas för att finansiera 
fossilbränsleindustrin, som bör fasas ut, 
och bör följa principen om att inte göra 
någon skada. Dessa mål bör dessutom 
uppfyllas samtidigt som man skyddar de 
arbetstagare som kan drabbas av 
konsekvenserna av 
produktionsomställningar, i synnerhet 
genom att genomföra den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 245
Martin Hojsík

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet 

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet. 
Den ska därför reservera 37 % av sin 
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att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
bidra till klimatmålen.

finansiering för klimatutgifter i syfte att 
uppnå det övergripande målet att 30 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 
klimatmål samt bidra till ett övergripande 
utgiftsmål på 10 % för biologisk 
mångfald. Som en allmän princip bör alla 
EU-utgifter vara förenliga med målen i 
Parisavtalet och den europeiska gröna 
given.

Or. en

Motivering

I sin resolution 2020/2732(RSP) efterlyste Europaparlamentet bindande mål om 30 % för 
klimatet och 10 % för biologisk mångfald. För konsekvensens skull bör Europaparlamentet 
begära klimatutgifter över 37 % (i överensstämmelse med kommissionens bedömning Fiche 
n° 84 om klimatanpassning av den 27/08/2020) för att nå det klimatmål om 30 % som 
beslutades av Europeiska rådet för den fleråriga budgetramen och Next Generation EU och 
10 % utgifter för biologisk mångfald i faciliteten för återhämtning och resiliens. Denna 
strategi förutser dubbel beräkning: Uppnåendet av målet för biologisk mångfald kan 
underlättas av klimatrelaterade utgifter.

Ändringsförslag 246
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling och vara 
klimatneutralt senast 2050, och kommer 
att bidra till att integrera klimatfrågor och 
miljömässig hållbarhet och till att uppnå 
det övergripande målet att 30 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 
klimat- och miljömål. Faciliteten bör 
stödja verksamheter som fullständigt 
respekterar unionens standarder och 
prioriteringar för klimat och miljö och 
principen om att inte orsaka betydande 
skada.
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Or. en

Ändringsförslag 247
Mauri Pekkarinen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
30 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen. Följaktligen ska högst en 
tredjedel av det finansiella bidraget från 
faciliteten gå till investeringar som är 
baserade på användning av fossilbaserade 
material.

Or. en

Ändringsförslag 248
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
30 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimat- och miljömål. Faciliteten bör 
endast finansiera projekt som respekterar 
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principen om att inte orsaka betydande 
skada och artikel 10.2 i förordning (EU) 
2020/852.

Or. en

Ändringsförslag 249
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 250
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 251
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning måste, genom en 
genomgång av prognoserna för den 
europeiska gröna given för att uppnå en 
strategi för EU:s tillväxt, bidra till den 
ekonomiska återhämtningen efter covid-
19-krisen och sätta industriell tillväxt, 
ekonomisk utveckling och skapande av 
arbetstillfällen i centrum för sina 
målsättningar.

Or. en

Ändringsförslag 252
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given och målen för 
strategin från jord till bord och strategin 
för biologisk mångfald som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
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till klimatmålen. 30 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen.

Or. en

Ändringsförslag 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den akuta situation som har 
uppstått till följd av covid-19-krisen 
kräver att unionen skjuter upp den 
europeiska gröna given och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling tills hälsokrisen har lösts och 
viruset har utrotats. Relevanta åtgärder 
bör identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och 
utvärderas på nytt i samband med 
relevanta bedömningar och 
översynsprocesser.

Or. en

Ändringsförslag 254
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
50 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen.
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Or. en

Ändringsförslag 255
Linea Søgaard-Lidell

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Konkurrenskraft och transparens 
bör vara vägledande principer för 
användningen av faciliteten för 
återhämtning och resiliens eftersom 
starkare konkurrenskraft är en av de 
viktigaste faktorerna för tillväxt. Stöd till 
nystartade företag och små och 
medelstora företag är mycket viktigt 
eftersom dessa spelar en avgörande roll i 
den gröna och digitala omställningen och 
driver på innovativa lösningar och 
utvecklingen av viktiga teknologier som 
behövs i omställningen till ett 
koldioxidsnålt samhälle. Dessutom 
kommer transparens att säkerställa den 
nödvändiga övervakningen och det 
nödvändiga skyddet av tilldelade medel.

Or. en

Ändringsförslag 256
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Den föreslagna kopplingen mellan 
EU:s högnivåmål kan stärkas ytterligare i 
praktiken genom till exempel 
obligatoriska gemensamma indikatorer, 
så som revisionsrätten föreslår. Detta 
skulle minska risken för en svag koppling 
mellan de delmål och mål som fastställs i 
individuella planer för återhämtning och 
resiliens och de mer allmänna målen när 
det gäller faciliteten för återhämtning och 
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resiliens eller på EU-nivå.
Or. en

Ändringsförslag 257
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar EU-
strategin för jämställdhet 2020–2025 och 
unionens åtaganden att genomföra FN:s 
mål för hållbar utveckling, i synnerhet 
mål 5, och kommer att bidra till att främja 
jämställdhet mellan könen, principen om 
jämställdhetsintegrering och 
undanröjandet av könsdiskriminering och 
jämlikhetsbrister.

Or. en

Ändringsförslag 258
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Ytterligare uppmärksamhet bör 
fästas vid de specifika förhållandena för 
öar, öområden och de yttersta 
randområdena, där de geografiska och 
socioekonomiska förhållandena kan 
kräva en annorlunda strategi för att 
stödja omställningsprocessen till 
klimatneutralitet och att man tar hänsyn 
till varje medlemsstats utgångsläge.

Or. en

Ändringsförslag 259
Roberts Zīle
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Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Eftersom transportsektorn står för 
mer än 25 % av unionens 
koldioxidutsläpp bör investeringar som 
syftar till minskade koldioxidutsläpp inom 
transportsektorn prioriteras, i linje med de 
befintliga landsspecifika 
rekommendationerna i den europeiska 
planeringsterminen samt de nationella 
planerna för återhämtning och resiliens.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Metoden för att fastställa utgifter 
för miljömål, inbegripet när det gäller 
åtgärder för klimatet och biologisk 
mångfald, bör utvecklas genom att på 
lämpligt sätt tillämpa de kriterier som 
fastställs i EU-ramen för underlättande av 
hållbara investeringar (EU-taxonomin).

Or. en

Ändringsförslag 261
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
som EU:s strategi för att säkerställa att 
omställningarna till klimatneutralitet, 
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digitalisering och demografiska 
förändringar, samt återhämtningen från 
covid-19-pandemin, är socialt rättvisa, 
och den kommer att bidra till 
genomförandet av sina 20 principer och 
till att uppnå mål och delmål för sociala 
framsteg.

Or. en

Ändringsförslag 262
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11c) Minst 30 % av planerna för 
återhämtning och resiliens bör avsättas 
för investeringar relaterade till 
genomförandet av målen i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter. Ingen av 
de reformer eller investeringar som får 
stöd genom faciliteten för återhämtning 
och resiliens bör strida mot 
genomförandet av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 263
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 11d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11d) Minst 2 % av planerna för 
återhämtning och resiliens bör bidra till 
återhämtningen av de kulturella och 
kreativa sektorerna i enlighet med deras 
specifika behov. 

Or. en

Ändringsförslag 264
Frances Fitzgerald
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Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt att de nationella planer som läggs 
fram i enlighet med denna förordning inte 
bara främjar den gröna omställningen, utan 
även den digitala omvandlingen. De 
kommer båda att spela en framträdande roll 
vid återstarten och moderniseringen av vår 
ekonomi. Med tanke på att covid-19-
pandemin har understrukit vikten av att 
värdesätta omsorgsarbete bör särskild 
tonvikt läggas på investeringar i 
infrastruktur och anläggningar för 
omsorgsarbete, inte bara inom hälso- och 
sjukvårdssektorn utan även inom 
barnomsorg, omsorg om personer med 
funktionsnedsättningar och äldreomsorg. 

Or. en

Ändringsförslag 265
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt att de nationella planer som läggs 
fram i enlighet med denna förordning inte 
bara främjar den gröna omställningen, utan 

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

även den digitala omvandlingen. De 
kommer båda att spela en framträdande roll 
vid återstarten och moderniseringen av vår 
ekonomi. Den nya generationen av digital 
teknik bör dock, i enlighet med 
försiktighetsprincipen, uppmärksammas 
noggrant för att säkerställa en tillräckligt 
hög skyddsnivå för människors hälsa och 
miljön.

Or. en

Ändringsförslag 266
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Vederbörlig uppmärksamhet bör 
ägnas åt att de nationella planer som läggs 
fram i enlighet med denna förordning inte 
bara främjar den gröna omställningen, utan 
även den digitala omvandlingen. De 
kommer båda att spela en framträdande roll 
vid återstarten och moderniseringen av vår 
ekonomi.

Or. fr

Ändringsförslag 267
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 

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

faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör ägnas åt 
att de nationella planer som läggs fram i 
enlighet med denna förordning främjar den 
gröna omställningen och den digitala 
omvandlingen och främjar social och 
territoriell sammanhållning genom att ta 
hänsyn till framsteg enligt den sociala 
resultattavlan samt andra relevanta 
indikatorer på uppåtgående konvergens 
på det sociala området. Alla dessa mål 
måste betraktas som jämbördiga och 
kommer att spela en framträdande roll vid 
återstarten och moderniseringen av vår 
ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 268
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 269
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt framsteg enligt den sociala 
resultattavlan samt andra relevanta 
indikatorer på uppåtgående konvergens 
på det sociala området.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt inverkan på den ekonomiska 
tillväxten och skapandet av 
arbetstillfällen. De kommer båda att spela 
en framträdande roll vid återstarten och 
moderniseringen av vår ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 272
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt att de nationella planer som läggs 
fram i enlighet med denna förordning inte 
bara främjar den gröna omställningen, utan 

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

även den digitala omvandlingen och 
utvecklingen av en kunskapsbaserad 
ekonomi. De kommer båda att spela en 
framträdande roll vid återstarten och 
moderniseringen av vår ekonomi.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 274
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och 

(12) Medlemsstaterna kommer därför 
att uppmanas att lägga fram nationella 
planer för återhämtning och resiliens, 
som bör omfatta investerings- och 
reformåtgärder över en period av fyra år 
till stöd för de europeiska prioriterade 
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översyner. Vederbörlig uppmärksamhet 
bör också ägnas åt att de nationella 
planer som läggs fram i enlighet med 
denna förordning inte bara främjar den 
gröna omställningen, utan även den 
digitala omvandlingen. De kommer båda 
att spela en framträdande roll vid 
återstarten och moderniseringen av vår 
ekonomi.

politikområdena och vara förenliga med 
unionens politiska mål. De finansiella 
bidragen till dessa planer och till 
åtgärderna i dem kan vara icke 
återbetalningspliktiga eller lånebaserade. 
Övergripande krav bör gälla för alla 
åtgärder som stöds av faciliteten, oavsett 
typen av finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 275
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt hur de nationella planer som 
läggs fram i enlighet med denna 
förordning inverkar på den berörda 
medlemsstatens budgetsituation och 
statsskuld. De kommer båda att spela en 
framträdande roll vid återstarten och 
moderniseringen av medlemsstaternas 
ekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 276
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 277
Marc Angel

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 278
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Med tanke på att finansieringen 
för faciliteten för återhämtning och 
resiliens, som anskaffas genom 
förordning [Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument], stöds av EU:s 
gemensamma budget, måste det 
säkerställas att medlen spenderas i 
enlighet med gemensamma europeiska 
politiska prioriteringar. Minst 75 % av 
den icke återbetalningspliktiga delen av 
det nationella maximala finansiella 
bidrag som tilldelas till varje medlemsstat 
inom ramen för faciliteten, vilket ska 
mätas på grundval av de totala 
kostnaderna, ska därför anslås för 
reformer och investeringar inom tre 
europeiska prioriterade politikområden:
– Den gröna omställningen till 
unionens klimat- och miljömål.
– Den öppna digitala omvandlingen, 
inbegripet agendan för digital kompetens.
– Förbättrad social, ekonomisk och 
institutionell resiliens.
Eftersom det finns nationella skillnader 
när det gäller behoven av investeringar 
och reformer ska den del som måste 
spenderas på var och en av dessa tre 
prioriteringar vara flexibel, varvid den 
minsta andelen för var och en av de tre 
prioriteringarna ska vara 20 % av 
utgifterna, mätt på grundval av de totala 
kostnaderna. För att underlätta arbetet att 
sammanställa nationella planer för 
återhämtning och resiliens i enlighet med 
dessa europeiska prioriteringsområden 
inkluderas en bilaga till denna förordning 
med en icke-bindande, indikativ 
vägledning om de reformer och 
investeringar som faller under varje 
prioritering.

Or. en
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Ändringsförslag 279
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Facilitetens tillämpningsområde 
bör hänvisa till politikområden relaterade 
till ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
entreprenörskap, resiliens, produktivitet, 
finanssystemens stabilitet, kultur, 
utbildning och kompetenser, barn- och 
ungdomspolitik, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, offentliga hälso- och 
sjukvårdssystem, politik i linje med den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
såsom socialt skydd, högkvalitativa 
arbetstillfällen och investeringar, 
jämställdhet mellan könen, integrering av 
personer med funktionsnedsättning, 
social dialog och förstärkta demokratiska 
system, inbegripet effektiva och oberoende 
rättssystem samt mediemångfald och 
mediefrihet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Det är viktigt att planer för 
återhämtning och resiliens är 
konsekventa i sitt genomförande av 
miljömässig, social och styrningsmässig 
hållbarhet och överensstämmer med EU-
prioriteringar såsom den europeiska 
gröna given, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och investeringsplanen 
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för ett hållbart Europa.
Or. en

Ändringsförslag 281
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 282
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att möjliggöra åtgärder som 
knyter faciliteten till en sund ekonomisk 
styrning, i syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet, bör rådet ges 
befogenheten att, på förslag av 

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

Or. en

Ändringsförslag 283
Margarida Marques, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 284
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 285
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att möjliggöra åtgärder som 
knyter faciliteten till en sund ekonomisk 
styrning, i syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet, bör rådet ges 
befogenheten att, på förslag av 

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

Or. en

Ändringsförslag 286
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår



PE655.953v01-00 110/322 AM\1211941SV.docx

SV

rådet när det gäller samma relevanta fall.
Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att möjliggöra åtgärder som 
knyter faciliteten till en sund ekonomisk 
styrning, i syfte att säkerställa enhetliga 

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

villkor för genomförandet, bör 
kommissionen ges befogenheten att, 
genom delegerade akter, avbryta 
tidsfristen för antagande av beslut om 
förslag till planer för återhämtning och 
resiliens och hålla inne utbetalningar inom 
faciliteten, när rådet beslutar i enlighet 
med artikel 126.8 eller artikel 126.11 i 
EUF-fördraget att en medlemsstat inte 
har vidtagit effektiva åtgärder för att 
korrigera sitt stora underskott; när rådet 
antar två på varandra följande 
rekommendationer i samma förfarande 
vid alltför stora obalanser, i enlighet med 
artikel 8.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1176/2011 på 
grund av att en medlemsstat har lämnat in 
en otillräcklig plan för korrigerande 
åtgärder; om rådet antar två på varandra 
följande beslut i samma förfarande vid 
alltför stora obalanser i enlighet med 
artikel 10.4 i förordning (EU) nr 
1176/2011 och fastställer bristande 
efterlevnad av en medlemsstat på grund 
av att den inte har vidtagit 
rekommenderade korrigerande åtgärder; 
om kommissionen finner att en 
medlemsstat inte har vidtagit åtgärder i 
enlighet med rådets förordning (EG) nr 
332/200241 och följaktligen beslutar att 
inte tillåta utbetalningen av det 
ekonomiska bistånd som beviljats 
medlemsstaten; om rådet beslutar att en 
medlemsstat inte uppfyller kraven i det 
makroekonomiska anpassningsprogram 
som avses i artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 472/2013 eller iakttar 
de åtgärder som krävts i ett rådsbeslut 
som antagits i enlighet med artikel 136.1 i 
EUF-fördraget. Befogenheten att upphäva 
dessa avbrott och innehållanden med hjälp 
av delegerade akter bör också ges till 
Kommissionen när det gäller samma 
relevanta fall.

Or. en
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Ändringsförslag 289
Marc Angel

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 290
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att möjliggöra åtgärder som 
knyter faciliteten till en sund ekonomisk 
styrning, i syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet, bör rådet ges 
befogenheten att, på förslag av 

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

kommissionen och genom 
genomförandeakter, avbryta tidsfristen för 
antagande av beslut om förslag till planer 
för återhämtning och resiliens och hålla 
inne utbetalningar inom faciliteten, i 
händelse av betydande bristande 
efterlevnad i samband med relevanta fall 
som rör den ekonomiska 
styrningsprocessen. Befogenheten att 
upphäva dessa avbrott och innehållanden 
med hjälp av genomförandeakter, på 
förslag från kommissionen, bör också ges 
till rådet när det gäller samma relevanta 
fall.

Or. en

Ändringsförslag 291
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 292
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 293
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att möjliggöra åtgärder som 
knyter faciliteten till en sund ekonomisk 
styrning, i syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet, bör rådet ges 
befogenheten att, på förslag av 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 294
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att underlätta genomförandet 
av de politiska prioriteringarna och 
möjliggöra en fullständig återhämtning 
måste ramen för ekonomisk styrning och 
den europeiska planeringsterminen 
anpassas för att svara på de sårbarheter 
som blottlagts av den nuvarande krisen 
och förbereda sig för framtida 
utmaningar. Med beaktande av de 
initiativ som lanserades av kommissionen 
under 2019 och 2020 måste den nya 
ramen på ett effektivt sätt ta itu med 
makroekonomiska och socioekonomiska 
ojämlikheter, säkerställa ett demokratiskt 
ansvarstagande vid beslutsfattande i 
samband med ekonomisk styrning, 
möjliggöra genomförandet av den gröna 
given som unionens nya tillväxtstrategi, 
för att göra EU:s ekonomi hållbar och 
göra omställningen rättvis och 
inkluderande för alla, samt ta vara på de 
nya möjligheterna hos den digitala 
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tidsåldern.
Or. en

Ändringsförslag 295
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att underlätta genomförandet 
av de politiska prioriteringarna och 
möjliggöra en fullständig återhämtning 
måste ramen för ekonomisk styrning 
anpassas för att svara på de sårbarheter 
som blottlagts av den nuvarande krisen 
och förbereda sig för framtida 
utmaningar. Den nya ramen måste på ett 
effektivt sätt ta itu med makroekonomiska 
och socioekonomiska ojämlikheter, 
säkerställa ett demokratiskt 
ansvarstagande vid beslutsfattande i 
samband med ekonomisk styrning, 
möjliggöra genomförandet av den gröna 
given som unionens nya tillväxtstrategi, 
för att göra EU:s ekonomi hållbar och 
göra omställningen rättvis och 
inkluderande för alla, samt ta vara på de 
nya möjligheterna hos den digitala 
tidsåldern.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Faciliteten bör också vara ett 
verktyg för att skydda unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
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principer. I sådana fall bör kommissionen 
genom en genomförandeakt anta ett 
beslut om att avbryta tidsfristen för 
antagande av beslut om förslag till planer 
för återhämtning och resiliens eller att 
hålla inne utbetalningar inom ramen för 
faciliteten i enlighet med förordning 
[.../...] om skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna. 
Kommissionen bör genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
upphäva avbrottet av perioden eller 
indragningen av betalningarna.

Or. en

Ändringsförslag 297
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att säkerställa en hållbar och 
resilient återhämtning i hela unionen och 
underlätta genomförandet av ekonomiskt 
stöd i enlighet med målet i den gröna 
given för Europa kommer detta 
instrument att bidra till den fleråriga 
budgetramens övergripande 
klimatintegreringsmål på 50 %. 
Fondspecifika klimatintegreringsmål bör 
fastställas i enlighet med respektive 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 298
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Rådet bör tillhandahålla lösningar 
på potentiella vinstmaximerande problem, 
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t.ex. när medlemsstater blockerar 
reformer tills deras krav från 
budgetinstrumentet uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 299
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Den europeiska 
planeringsterminen, såsom ramen för 
politisk samordning med en gemensam 
övervakningscykel, ska fokuseras om till 
en ram som samordnar politiken för en 
hållbar utveckling, vilket möjliggör en 
samordning av återhämtningsåtgärderna, 
inom ramen för principerna för den 
europeiska gröna given, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och FN:s 
mål för hållbar utveckling. Som en 
prioritet ska ett bättre egenansvar för den 
europeiska planeringsterminen sökas 
genom ett starkare engagemang av alla 
berörda parter på nationell nivå. I detta 
syfte ska stabilitets- och tillväxtpakten 
revideras och anpassas till en pakt för 
hållbar utveckling som underlättar 
genomförandet av återhämtningsbehoven 
och de investeringar som behövs för EU:s 
politiska prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 300
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

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Det är väsentligt att de legitima 
intressena hos facilitetens slutliga 
mottagare och stödmottagare skyddas 
korrekt mot innehållna utbetalningar i 
händelse av generella brister när det 
gäller rättsstatens principer. I sådana fall 
bör kommissionen ta över ansvaret för 
förvaltningen av faciliteten. Ett sådant 
verktyg i faciliteten för att skydda 
unionens budget i händelse av generella 
brister när det gäller rättsstatsprinciper 
bör anpassas till andra verktyg med 
samma mål i annan EU-lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 301
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja uppåtgående ekonomisk, social 
och territoriell konvergens och 
sammanhållning, begränsa de sociala och 
ekonomiska effekterna av covid-19-krisen 
och bidra till genomförandet av centrala 
unionsmål, såsom den europeiska gröna 
given, Parisavtalet, FN:s mål för hållbar 
utveckling, den digitala omvandlingen, 
EU-strategin för jämställdhet och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
I detta syfte bör den bidra till att förbättra 
resiliensen och anpassningsförmågan i 
medlemsstaterna, lindra krisens sociala och 
ekonomiska konsekvenser och stödja den 
gröna och digitala omställningen som 
syftar till att uppnå ett klimatneutralt 
Europa senast 2050 och på så sätt återställa 
unionens potential för hållbar tillväxt i 
covid-19-krisens efterdyningar, främja 
skapandet av högkvalitativa 
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arbetstillfällen, bekämpa fattigdom bland 
förvärvsarbetande och främja en rättvis 
och hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 302
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och att bidra till målen 
för unionens politik, FN:s mål för hållbar 
utveckling och den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter. I detta syfte ska den 
stödja de europeiska prioriterade 
politikområdena, nämligen stödja den 
rättvisa och inkluderande omställningen 
till en miljömässigt hållbar, energi- och 
resurseffektiv samt cirkulär ekonomi, 
unionens klimatmål för 2030, den öppna 
digitala omställningen och 
kompetensagendan, samt förbättra 
medlemsstaternas sociala, ekonomiska 
och institutionella resiliens och 
anpassningsförmåga, lindra krisens 
sociala och ekonomiska konsekvenser och 
därmed främja skapandet av 
arbetstillfällen och potentialen för hållbar 
tillväxt i unionens ekonomier i krisens 
efterdyningar, främja skapandet av 
arbetstillfällen och främja en jämställd 
hållbar tillväxt. 

Or. en

Ändringsförslag 303
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning för en mer harmonisk 
utveckling i medlemsstaterna, med särskilt 
fokus på landsbygdsområden, 
bergsområden, de yttersta randområdena, 
öområden och regioner som lider av 
allvarliga och permanenta naturliga eller 
demografiska nackdelar. I detta syfte bör 
den bidra till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala, ekonomiska och 
demografiska konsekvenser och stödja en 
hållbar grön, digital och demografisk 
omställning som syftar till att uppnå ett 
klimatneutralt Europa senast 2050 och på 
så sätt återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier i krisens 
efterdyningar, särskilt i de mest drabbade 
sektorerna såsom hälso- och sjukvård, 
kultur, turism, kreativ industri och 
idrottssektorn, främja skapande av 
högkvalitativa arbetstillfällen samt främja 
en hållbar, långsiktig ekonomisk tillväxt 
för alla.

Or. en

Ändringsförslag 304
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050, med beaktande av de befintliga 



PE655.953v01-00 122/322 AM\1211941SV.docx

SV

tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

skillnaderna i ekonomisk utveckling för 
individuella regioner och medlemsstater, 
och därigenom återställa 
tillväxtpotentialen och den långsiktiga 
konkurrenskraften i unionens ekonomier 
i krisens efterdyningar och främja 
skapande av arbetstillfällen och 
kompetenshöjning och omskolning av 
arbetstagare, och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 305
Agnès Evren

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att säkerställa ekonomiskt välstånd i 
unionen, främja ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och bidra till 
unionens politiska mål, FN:s mål för 
hållbar utveckling, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, 
Parisavtalet samt förstärkningen och 
fördjupningen av den inre marknaden. I 
detta syfte bör den bidra till att förbättra 
resiliensen och anpassningsförmågan i 
medlemsstaterna, lindra krisens sociala och 
ekonomiska konsekvenser och stödja den 
gröna och digitala omställningen som 
syftar till att uppnå ett klimatneutralt 
Europa senast 2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

Or. fr

Ändringsförslag 306
José Gusmão
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Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt. 
För att uppnå dessa mål är en expansiv 
finanspolitisk inriktning avgörande. 
Medlemsstaterna bör främja en 
finanspolitisk konsolidering genom 
tillväxt för alla, för att övervinna den 
ekonomiska nedgången.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja tillväxt, ekonomisk utveckling, 
skydd av arbetstillfällen och sysselsättning 
samt ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja ökningen av 
produktion och sysselsättning, särskilt i de 
mest drabbade sektorerna, såsom turism 
och livsmedelskedjan, utvecklingen av 
infrastrukturer och transport, och på så 
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sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt. sätt återställa tillväxtpotentialen i 
medlemsstaternas ekonomier i krisens 
efterdyningar, främja sysselsättningen och 
skapa hållbar tillväxt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt. 
En återställning av tillväxtpotentialen 
kommer även att eftersträvas genom 
åtgärder som syftar till att ta itu med den 
svåra demografiska situationen i olika 
medlemsstater, vilken hämmar den 
långsiktiga tillväxten på grund av 
minskande arbetskraft.

Or. en

Ändringsförslag 309
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 

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

omställning i enlighet med EU-
taxonomin, varvid inga medel går till 
verksamheter som orsakar betydande 
skada för miljön. I detta syfte bör den 
bidra till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt och cirkulärt 
Europa fram till 2030 eller senast 2050 och 
på så sätt återställa potentialen för grön 
tillväxt i unionens ekonomier i krisens 
efterdyningar, främja sysselsättningen och 
skapa hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 310
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, främja jämställdhet mellan 
könen och stödja den gröna och digitala 
omställningen, samt omställningen till en 
resilient omsorgsekonomi, som syftar till 
att uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och ett jämställt samhälle och på så 
sätt återställa tillväxtpotentialen i unionens 
ekonomier i krisens efterdyningar, främja 
ett jämställdhetsinriktat skapande av 
arbetstillfällen och skapa hållbar tillväxt 
för alla.

Or. en

Ändringsförslag 311
Victor Negrescu
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Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 312
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa den 
accelererade utvecklingen av 
verksamheter som är förenliga med 
Parisavtalet om klimatet och en 
minskning av verksamheter som inte är 
det i unionens ekonomier i krisens 
efterdyningar, främja sysselsättningen och 
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skapa hållbar tillväxt.
Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 

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

uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt. 
De åtgärder som stöds bör ha ett tydligt 
europeiskt mervärde.

Or. en

Ändringsförslag 315
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, med full respekt för 
nationell suveränitet. I detta syfte bör den 
bidra till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i medlemsstaternas 
ekonomier i krisens efterdyningar och 
främja en hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 316
Margarida Marques, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 

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

digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och en välfungerande 
inre marknad och skapa hållbar tillväxt för 
alla.

Or. en

Ändringsförslag 317
Marek Belka

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 

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

bidra till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 319
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 

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

till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen och den långsiktiga 
konkurrenskraften i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 322
Alfred Sant

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Facilitetens medel, som en del av 
återhämtningsinstrumentet (Next 
Generation EU), bör åtföljas av en tydlig 
och trovärdig återbetalningsplan. 
Återbetalningen bör ske genom ytterligare 
egna medel som bör finnas tillgängliga 
under nästa fleråriga budgetram.

Or. en

Ändringsförslag 324
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att maximera facilitetens 
additionalitetsmål och därmed öka dess 
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europeiska mervärde bör åtgärder som 
startar från och med den 1 februari 2020 
och har till syfte att lindra covid-19-
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser vara stödberättigande.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Faciliteten för återhämtning och 
resiliens erbjuder ett sätt att modernisera 
EU-budgeten genom investeringar i 
innovativa projekt som tillhandahåller 
nya möjligheter för framtida 
generationer.

Or. en

Ändringsförslag 326
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 327
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Faciliteten bör inte stödja projekt 
som ingår i tredjeländers strategiska 
investeringsplaner och inte heller 
regelbundna nationella budgetutgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 330
Mauri Pekkarinen

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Det är viktigt att det ekonomiska 
stödet från faciliteten tillhandahålls på ett 
sätt som säkerställer ett jämlikt spelfält på 
den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 331
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) För att bevara den inre 
marknadens integritet och främja dess 
fördjupning bör faciliteten prioritera 
projekt som stöder dessa mål. Dessutom 
bör faciliteten inte stödja projekt som är 
skadliga för den inre marknaden i sin 
helhet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. 
Dessutom bör planerna för återhämtning 
och resiliens vara förenliga med principen 
om europeiskt mervärde och 
additionalitetsprincipen. För att främja 
åtgärder som omfattas av prioriteringarna 
inom den europeiska gröna given, den 
digitala agendan, industristrategin och 
SMF-strategin, kompetensagendan för 
Europa, barngarantin och 
ungdomsgarantin bör planen också 
innehålla åtgärder som är relevanta enligt 
de sex politikområden som fastställs i 
denna förordning. All verksamhet som får 
stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens klimat- och miljöprioriteringar. 
Minst 37 % av planerna för återhämtning 
och resiliens bör fokusera på att integrera 
klimatåtgärder och minst 20 % av planen 
ska bidra till pelaren för grön 
omställning. Minst 20 % av varje plan ska 
bidra till investeringar inom digital 
teknik, digital infrastruktur och digitala 
processer och minst 20 % av beloppet i 
varje plan ska bidra till att ta itu med 
risken för långvarig skada för ungdomars 
utsikter på arbetsmarknaden och för 
deras allmänna välbefinnande, genom 
omfattande lösningar och svar för 
sysselsättning, utbildning och kompetens 
riktade till ungdomar. Planerna för 
återhämtning och resiliens bör vara 
förenliga med EU-strategin för 
jämställdhet 2020–2025. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska vara 
förenliga med skyldigheten att respektera 
och främja de värden som föreskrivs i 
artikel 2 i EU-fördraget. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska bidra till 
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konvergens och minskning av regionala 
skillnader och i detta avseende 
uppmuntras särskilt paneuropeiska 
projekt.

Or. en

Ändringsförslag 333
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
europeiska politiska 
prioriteringsområdena och unionens 
åtaganden enligt Parisavtalet samt ta 
hänsyn till de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställts inom 2020 års europeiska 
planeringstermin, de nationella 
reformprogrammen, de nationella energi- 
och klimatplanerna, planerna för en rättvis 
omställning och de partnerskapsavtal och 
operativa program som antagits inom 
unionsfonderna. Åtgärderna bör göra det 
möjligt att snabbt uppnå de mål och bidrag 
som anges i nationella energi- och 
klimatplaner och uppdateringar av dessa. I 
enlighet med artikel 33 i förordning (EU) 
2018/1999 kan faciliteten även användas 
för att stödja åtgärder inom ramen för 
unionens finansieringsmekanism för 
förnybar energi. All verksamhet som får 
stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens klimat- och miljöprioriteringar 
och följa den princip om att inte orsaka 
betydande skada som anges i 
Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
[EU:s taxonomiförordning] samt bedrivas 
i överensstämmelse med unionens 
dataskyddsbestämmelser. Faciliteten bör 
inte användas för att stödja verksamheter 
som fastställs i den förteckning över 
undantag som avses i denna förordning. 
Minst 50 % av planerna för återhämtning 
och resiliens bör dessutom avsättas för 
integrering av klimatmål och andra mål 
för miljömässig hållbarhet, i synnerhet 
bevarandet av biologisk mångfald. EU-
taxonomin bör användas för att spåra 
genomförandet av sådana övergripande 
mål. 

Or. en

Ändringsförslag 334
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För 
att främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska 
gröna given och den digitala agendan bör 
planen också innehålla åtgärder som är 

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

Or. en

Ändringsförslag 335
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig, relevant och effektiv plan för 
återhämtning och resiliens. Planen för 
återhämtning och resiliens bör vara 
förenlig med de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställts inom den europeiska 
planeringsterminen, med de nationella 
reformprogrammen, de nationella energi- 
och klimatplanerna, planerna för en rättvis 
omställning och de partnerskapsavtal och 
operativa program som antagits inom 
unionsfonderna. Dessutom bör planerna 
för återhämtning och resiliens vara 
förenliga med principen om europeiskt 
mervärde. För att främja åtgärder som 
omfattas av prioriteringarna inom den 
europeiska gröna given, den digitala 
agendan, industristrategin och SMF-
strategin, kompetensagendan för Europa, 
barngarantin och ungdomsgarantin bör 
planen också innehålla åtgärder som är 
relevanta enligt de sex politikområden som 
fastställs i denna förordning. All 
verksamhet som får stöd bör bedrivas med 
full respekt för unionens klimat- och 
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miljöprioriteringar. Minst 30 % av 
planerna för återhämtning och resiliens 
bör avsättas för att stödja miljömålen 
enligt artikel 9, samt verksamheterna 
enligt artiklarna 10.1, 11, 12, 13, 14 och 
15, i förordning (EU) 2020/852, och de 
återstående 70 % av varje plan ska 
tillämpa principen om att inte orsaka 
betydande skada samt artikel 10.2 i 
förordning (EU) 2020/852. Planerna för 
återhämtning och resiliens bör vara 
förenliga med EU-strategin för 
jämställdhet 2020–2025.

Or. en

Ändringsförslag 336
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig, relevant och effektiv plan för 
återhämtning och resiliens. Planen för 
återhämtning och resiliens bör vara 
förenlig med unionens långsiktiga 
politiska prioriteringar, utmaningar och 
prioriteringar som fastställts i samband 
med den europeiska planeringsterminen, 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och målen för hållbar 
utveckling, de nationella 
reformprogrammen, de nationella energi- 
och klimatplanerna, planerna för en rättvis 
omställning och partnerskapsavtalen, 
operativa program som antagits inom 
unionsfonderna och/eller i åtgärder 
relaterade till genomförandet av unionens 
lagstiftning och politik. För att främja 
åtgärder som omfattas av prioriteringarna 
inom den europeiska gröna given, den 
digitala agendan, industristrategin och 
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som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

SMF-strategin, kompetensagendan för 
Europa, barngarantin och 
ungdomsgarantin bör planen också 
innehålla sammanhängande, 
kompletterande och samordnade åtgärder 
som är relevanta inom ramen för de sex 
politiska områden som fastställs i denna 
förordning. All verksamhet som får stöd 
bör bedrivas med full respekt för unionens 
klimat- och miljöprioriteringar. Minst 40 
% av planerna för återhämtning och 
resiliens bör avsättas för integrering av 
åtgärder för klimatet och den biologiska 
mångfalden samt miljöhållbarhetsmål. 
Planerna för återhämtning och resiliens 
bör vara förenliga med EU-strategin för 
jämställdhet 2020–2025 och specifikt ta 
itu med ojämlikheter, inklusive mål och 
indikatorer för sociala framsteg.
(1. Orden ”utmaningar och prioriteringar 
som fastställts i samband med den 
europeiska planeringsterminen, den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och målen för hållbar utveckling, de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och 
partnerskapsavtalen, operativa program 
som antagits inom unionsfonderna 
och/eller åtgärder relaterade till 
genomförandet av unionens lagstiftning 
och politik” berör hela texten.
2. Orden ”Minst 40 % av planerna för 
återhämtning och resiliens bör avsättas för 
integrering av åtgärder för klimatet och 
den biologiska mångfalden samt 
miljöhållbarhetsmål” berör hela texten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen bör också innehålla 
åtgärder som är relevanta för den 
ekonomiskt hållbara tillväxten. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 338
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

nationella reformprogrammen och 
operativa program som antagits inom 
unionsfonderna. Åtgärderna bör 
möjliggöra ett hållbart uppnående av de 
mål och bidrag som anges i nationella 
planer och uppdateringar av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 339
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 

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

operativa program som antagits inom 
unionsfonderna. För att främja åtgärder 
som omfattas av prioriteringarna inom den 
europeiska gröna given, den digitala 
agendan och industristrategin bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen 
samt förbättra förhållandena för att 
stärka resiliensen genom att ta itu med 
globala effekter. Åtgärderna bör göra det 
möjligt att snabbt uppnå de mål och bidrag 
som anges i nationella energi- och 
klimatplaner och uppdateringar av dessa. 
All verksamhet som får stöd bör bedrivas 
med full respekt för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar. Reformer och 
investeringar bör även bidra till att 
minska asymmetrier och främja 
konvergens och sammanhållning mellan 
och inom medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 340
Agnès Evren

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. Planen 
för återhämtning och resiliens bör även 
respektera additionalitetsprincipen för 



AM\1211941SV.docx 145/322 PE655.953v01-00

SV

given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

unionsfinansiering och stödja projekt som 
skapar ett verkligt europeiskt mervärde. 
För att främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens prioriteringar inom området 
för klimat, biologisk mångfald och miljö.

Or. fr

Ändringsförslag 341
Marc Angel

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. 
Dessutom bör planerna för återhämtning 
och resiliens vara förenliga med principen 
om europeiskt mervärde och samtidigt 
respektera unionens grundläggande 
rättigheter och värden, dvs. så som dessa 
fastställs i artikel 2 i EUF-fördraget. För 
att främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
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uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 342
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den rättvisa gröna och digitala 
omställningen. Åtgärderna bör möjliggöra 
minskade utsläpp och ett snabbt 
uppnående av de mål och bidrag som 
anges i nationella energi- och klimatplaner 
och uppdateringar av dessa. Samtidigt som 
man säkerställer att kostnaderna för 
åtgärderna inte kommer att utgöra en 
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miljöprioriteringar. ytterligare börda för medlemsstater som 
riskerar energifattigdom och ekonomisk 
fattigdom bör alla verksamheter som får 
stöd bedrivas med full respekt för 
unionens digitala, klimatmässiga och 
hållbara prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 343
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 345
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av hållbara reformer 
och offentliga investeringsprojekt genom 
en enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
nationella reform- och 
investeringsprogrammen, de nationella 
energi- och klimatplanerna, planerna för en 
rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
unionens prioriteringar, såsom den 
europeiska gröna given, Parisavtalet, 
Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling, den rättvisa omställningen till 
en koldioxidneutral ekonomi senast 2050, 
EU-strategin för jämställdhet, den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och den digitala agendan bör planen för 
återhämtning och resiliens även innehålla 
åtgärder som gör det möjligt att snabbt 
och effektivt uppnå mål och bidrag som är 
relevanta för dessa prioriteringar. All 
verksamhet som får stöd bör bedrivas med 
full respekt för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar och i full 
överensstämmelse med principen om att 
inte orsaka betydande skada.

Or. en

Ändringsförslag 346
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan, t.ex. tar itu 
med den digitala klyftan mellan könen, 
bör planen också innehålla åtgärder som är 
relevanta för den gröna och digitala 
omställningen. Åtgärderna bör göra det 
möjligt att snabbt uppnå de mål och bidrag 
som anges i nationella energi- och 
klimatplaner och uppdateringar av dessa. 
All verksamhet som får stöd bör bedrivas 
med full respekt för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar. Dessutom bör alla 
verksamheter som får stöd vara helt i linje 
med EU-strategin för jämställdhet 2020–
2025.

Or. en

Ändringsförslag 347
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 348
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, inklusive 
anslutning till euroområdet för de 
medlemsstater som har förpliktat sig att 
ansluta sig, med de nationella 
reformprogrammen, de nationella energi- 
och klimatplanerna, planerna för en rättvis 
omställning och de partnerskapsavtal och 
operativa program som antagits inom 
unionsfonderna. För att främja åtgärder 
som omfattas av prioriteringarna inom den 
europeiska gröna given och den digitala 
agendan bör planen också innehålla 
åtgärder som är relevanta för den gröna och 
digitala omställningen. Åtgärderna bör 
göra det möjligt att snabbt uppnå de mål 
och bidrag som anges i nationella energi- 
och klimatplaner och uppdateringar av 
dessa. All verksamhet som får stöd bör 
bedrivas med full respekt för unionens 
klimat- och miljöprioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 349
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

och bidrag som anges i nationella energi- 
och klimatplaner och uppdateringar av 
dessa. All verksamhet som får stöd bör 
bedrivas med full respekt för unionens 
klimat- och miljöprioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 351
Marek Belka

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 352
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 353
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 354
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

av prioriteringarna inom den europeiska 
gröna given, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, FN:s mål för hållbar 
utveckling och den digitala agendan. 
Planen bör också innehålla åtgärder som 
är relevanta för den gröna och digitala 
omställningen. Åtgärderna bör göra det 
möjligt att snabbt uppnå de mål och bidrag 
som anges i nationella energi- och 
klimatplaner och uppdateringar av dessa. 
All verksamhet som får stöd bör bedrivas 
med full respekt för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar. Arbetsmarknadens 
parter bör få möjlighet att inkomma med 
sina synpunkter i ett tidigt stadie innan de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens inlämnas till EU.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Eftersom lokala myndigheter och 
kommuner befinner sig närmast sina 
medborgare och har direkta erfarenheter 
av behoven och problemen i de lokala 
samhällena och ekonomierna spelar de en 
avgörande roll i den ekonomiska och 
sociala återhämtningen. Därför bör 
kommuner och lokala myndigheter delta 
aktivt i planeringen och genomförandet 
av denna facilitet, inklusive i 
förberedelserna av planerna för 
återhämtning och resiliens och i 
förvaltningen av projekten inom ramen 
för faciliteten. För att fullt ut utnyttja den 
potential som kommuner och lokala 
myndigheter har att uppnå återhämtning 
och resiliens bör en betydande del av 
medlen i faciliteten för återhämtning och 
resiliens avsättas för dessa, genom att 
skapa en direkt tillgång till dessa medel 
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för kommuner och lokala myndigheter.
Or. en

Ändringsförslag 356
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Planerna för återhämtning och 
resiliens bör vara förenliga med EU-
strategin för jämställdhet 2020–2025. 
Planerna bör innehålla ett 
sektorsövergripande könsavsnitt med 
bland annat obligatoriska könsspecifika 
konsekvensanalyser och 
efterhandskontroller, kontroll av att 
jämställdhetsaspekten beaktas och krav 
beträffande jämställdhet och lika lön i 
samband med alla ekonomiska 
verksamheter som stöds av planerna. 
Medlemsstaterna bör även säkerställa 
insamling av könsuppdelade uppgifter 
och en jämställdhetsbudgetering för de 
nationella planerna. 

Or. en

Ändringsförslag 357
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Genom en delegerad akt och 
baserat på förordning (EU) 2020/852 och 
med respekt för principen om att inte 
orsaka betydande skada i enlighet med 
förordning (EU) 2019/2088 ska 
kommissionen anta 
bedömningsvägledningar om klimat och 
biologisk mångfald för att hjälpa 
medlemsstaterna att säkerställa att inga 
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åtgärder i planen för återhämtning och 
resiliens orsakar någon skada för den 
biologiska mångfalden och klimatet eller 
för miljömässig hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 358
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Faciliteten bör inte stödja 
verksamheter som orsakar betydande 
skada för något av de miljömål som anges 
i artikel 9 i förordning (EU) 2020/852 i 
enlighet med artikel 17 i samma 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Eftersom lokala myndigheter och 
kommuner befinner sig närmast sina 
medborgare och har direkta erfarenheter 
av behoven och problemen i de lokala 
samhällena och ekonomierna spelar de en 
avgörande roll i den ekonomiska och 
sociala återhämtningen. Därför bör 
kommuner och lokala myndigheter spela 
en viktig roll i planeringen och 
genomförandet av denna facilitet, 
inklusive i förberedelserna av planerna 
för återhämtning och resiliens och i 
förvaltningen av projekten inom ramen 
för faciliteten. För att fullt ut utnyttja den 
potential som kommuner och lokala 
myndigheter har att uppnå återhämtning 
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och resiliens bör vissa medel i faciliteten 
för återhämtning och resiliens avsättas 
för dem, genom att skapa en direkt 
tillgång till dessa medel för kommuner 
och lokala myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 360
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Genom en delegerad akt och 
baserat på förordning (EU) 2020/852 och 
med respekt för principen om att inte 
orsaka betydande skada i enlighet med 
förordning (EU) 2019/2088 ska 
kommissionen anta en spårningsmetod 
för integrering av åtgärder för klimat och 
biologisk mångfald samt 
miljöhållbarhetsmål för att hjälpa 
medlemsstaterna att utforma, genomföra 
och spåra bidraget från planerna för 
återhämtning och resiliens till EU:s och 
respektive medlemsstats mål för klimat 
och biologisk mångfald.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Om EU fastställer att det finns 
generella brister i fråga om 
rättsstatsprincipen i en medlemsstat och 
därför beslutar att hålla inne 
överföringen av unionsmedel till 
regeringen i den medlemsstaten bör 
fonden för återhämtning och resiliens, 
genom direkt förvaltning av 
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kommissionen, göras tillgänglig för 
regionala och lokala myndigheter, företag 
och organisationer i det civila samhället, 
för projekt som dessa fastställer och 
genomför.

Or. en

Ändringsförslag 362
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16c) Genom en delegerad akt och 
baserat på EU:s strategi för jämställdhet 
2020–2025 ska kommissionen anta en 
spårningsmetod för integrering av 
jämställdhetsrelaterade åtgärder och mål 
för att hjälpa medlemsstaterna att 
utforma, genomföra och spåra bidraget 
från planerna för återhämtning och 
resiliens till EU:s och respektive 
medlemsstats jämställdhetsmål.

Or. en

Ändringsförslag 363
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16c) Åtgärderna i planerna för 
återhämtning och resiliens bör också vara 
förenliga med skyldigheten att respektera 
och främja de värden som föreskrivs i 
artikel 2 i EU-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 364
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Förslag till förordning
Skäl 16d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16d) Medlemsstaterna bör säkerställa 
att lokala och regionala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, organisationer i 
det civila samhället och andra berörda 
parter rådfrågas vid utarbetandet av 
planerna för återhämtning och resiliens. 
För att förbättra förenligheten och 
relevansen hos planerna för återhämtning 
och resiliens bör lokala och regionala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter, 
organisationer i det civila samhället och 
andra berörda parter få möjlighet att 
inkomma med synpunkter i ett tidigt 
stadie innan planerna för återhämtning 
och resiliens inlämnas officiellt till EU. 
Lokala och regionala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, organisationer i 
det civila samhället och andra berörda 
parter ska helst rådfrågas senast tre 
månader före medlemsstatens officiella 
inlämnande av utkastet till planen för 
återhämtning och resiliens. Lokala och 
regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, organisationer i det civila 
samhället och andra berörda parter ska 
rådfrågas i enlighet med nationella 
bestämmelser och nationell praxis. 
Planerna för återhämtning och resiliens 
ska förklara hur synpunkterna från 
lokala och regionala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, organisationer i 
det civila samhället och andra berörda 
parter har tagits i beaktande, och de 
berörda parternas yttranden ska, om 
dessa så önskar, bifogas till de nationella 
reformprogrammen eller, när så är 
lämpligt, till planerna för återhämtning 
och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 365
Hélène Laporte
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Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Om en medlemsstat undantas från 
övervakning och bedömning av den 
europeiska planeringsterminen på 
grundval av artikel 12 i förordning (EU) 
nr 472/201311, eller är föremål för 
övervakning enligt rådets förordning 
(EG) nr 332/200212, bör det vara möjligt 
att tillämpa bestämmelserna i den här 
förordningen på den berörda 
medlemsstaten i förhållande till de 
utmaningar och prioriteringar som 
identifieras genom de åtgärder som 
fastställs i de förordningarna.

utgår

__________________
11 EUT L 140, 27.5.2013.
12 EGT L 53, 23.2.2002.

Or. fr

Ändringsförslag 366
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Om en medlemsstat undantas från 
övervakning och bedömning av den 
europeiska planeringsterminen på 
grundval av artikel 12 i förordning (EU) 
nr 472/2013 11 , eller är föremål för 
övervakning enligt rådets förordning 
(EG) nr 332/2002 12 , bör det vara möjligt 
att tillämpa bestämmelserna i den här 
förordningen på den berörda 
medlemsstaten i förhållande till de 
utmaningar och prioriteringar som 
identifieras genom de åtgärder som 
fastställs i de förordningarna.

utgår

__________________
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11 EUT L 140, 27.5.2013.
12 EUT L 53, 23.2.2002.

Or. en

Ändringsförslag 367
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Om en medlemsstat undantas från 
övervakning och bedömning av den 
europeiska planeringsterminen på 
grundval av artikel 12 i förordning (EU) 
nr 472/2013 11 , eller är föremål för 
övervakning enligt rådets förordning 
(EG) nr 332/2002 12 , bör det vara möjligt 
att tillämpa bestämmelserna i den här 
förordningen på den berörda 
medlemsstaten i förhållande till de 
utmaningar och prioriteringar som 
identifieras genom de åtgärder som 
fastställs i de förordningarna.

utgår

__________________
11 EUT L 140, 27.5.2013.
12 EUT L 53, 23.2.2002.

Or. en

Ändringsförslag 368
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Om en medlemsstat undantas från 
övervakning och bedömning av den 
europeiska planeringsterminen på grundval 
av artikel 12 i förordning (EU) nr 
472/201311, eller är föremål för 
övervakning enligt rådets förordning (EG) 
nr 332/200212, bör det vara möjligt att 

(17) Om en medlemsstat undantas från 
övervakning och bedömning av den 
europeiska planeringsterminen på grundval 
av artikel 12 i förordning (EU) nr 
472/201311, eller är föremål för 
övervakning enligt rådets förordning (EG) 
nr 332/200212, ska bestämmelserna i den 
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tillämpa bestämmelserna i den här 
förordningen på den berörda 
medlemsstaten i förhållande till de 
utmaningar och prioriteringar som 
identifieras genom de åtgärder som 
fastställs i de förordningarna.

här förordningen tillämpas i vilket fall som 
helst på den berörda medlemsstaten i 
förhållande till de utmaningar och 
prioriteringar som identifieras i de 
omställningsplaner som godkänns av 
kommissionen.

__________________ __________________
11 EUT L 140, 27.5.2013. 11 EUT L 140, 27.5.2013.
12 EGT L 53, 23.2.2002. 12 EGT L 53, 23.2.2002.

Or. en

Ändringsförslag 369
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) För att bidra till medlemsstaternas 
utarbetande och genomförande av planerna 
för återhämtning och resiliens och för att 
förbättra dialogen mellan unionens 
institutioner och säkerställa bättre 
transparens och demokratisk 
ansvarsskyldighet i den ekonomiska 
dialogen bör rådet och Europaparlamentet 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen kunna diskutera 
strategiska riktlinjer för reformerna och 
de offentliga investeringarna för EU som 
helhet, med beaktande av läget när det 
gäller återhämtning, resiliens och 
anpassningsförmåga i unionen. Dessa 
strategiska riktlinjer bör bidra till att 
stärka medlemsstatens tillväxtpotential, 
skapande av arbetstillfällen och 
ekonomiska och sociala resiliens, lindra 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen. För att säkerställa 
lämpliga underlag bör denna diskussion 
grundas på kommissionens strategiska och 
analytiska information som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
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planeringsterminen och i tillämpliga fall på 
information om genomförandet av planerna 
under de föregående åren.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) För att bidra till medlemsstaternas 
utarbetande och genomförande av planerna 
för återhämtning och resiliens bör rådet 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen kunna diskutera läget 
när det gäller återhämtning, resiliens och 
anpassningsförmåga i unionen. För att 
säkerställa lämpliga underlag bör denna 
diskussion grundas på kommissionens 
strategiska och analytiska information som 
finns tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen och i tillämpliga fall på 
information om genomförandet av planerna 
under de föregående åren. Kommissionen 
ska göra all relevant information 
tillgänglig för Europaparlamentet och 
rådet samtidigt och på lika villkor. En 
dialog om återhämtning och resiliens 
modellerad på den befintliga monetära 
dialogen bör hållas i relevanta utskott i 
Europaparlamentet för att säkerställa 
transparens och ansvarsskyldighet.

Or. en

Ändringsförslag 371
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 18



AM\1211941SV.docx 167/322 PE655.953v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 372
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 373
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 374
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att bidra till medlemsstaternas 
utarbetande och genomförande av planerna 
för återhämtning och resiliens bör rådet 
inom ramen för den europeiska 

(18) För att bidra till medlemsstaternas 
utarbetande och genomförande av planerna 
för återhämtning och resiliens bör 
Europaparlamentet och rådet inom ramen 



AM\1211941SV.docx 169/322 PE655.953v01-00

SV

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

för den europeiska planeringsterminen 
kunna diskutera läget när det gäller 
återhämtning, resiliens och 
anpassningsförmåga i unionen. För att 
säkerställa lämpliga underlag bör denna 
diskussion grundas på kommissionens 
strategiska och analytiska information som 
finns tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen och i tillämpliga fall på 
information om genomförandet av planerna 
under de föregående åren. All information 
bör göras tillgänglig för 
Europaparlamentet och rådet på lika 
villkor.

Or. en

Ändringsförslag 375
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 376
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 377
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 378
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt
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Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) När medlemsstaterna utarbetar 
och genomför sina planer för 
återhämtning och resiliens och när de 
föreslår reformer och investeringar bör de 
beakta artikel 107 i EUF-fördraget och 
ramen för statligt stöd och dess 
begränsningar. En välfungerande inre 
marknad och dess regler för konkurrens 
och statligt stöd gynnar de europeiska 
konsumenterna och företagen och är 
nödvändiga för att undvika en otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen. 
Kommissionen bör därför fortsätta att 
fullgöra sin roll enligt fördragen för att 
säkerställa lika villkor på den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 379
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion 
till medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som 
inte behöver återbetalas). Detta högsta 
bidrag kommer att beräknas på grundval 
av befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

utgår

Or. en
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Motivering

Det bör inte förekomma någon geografisk öronmärkning.

Ändringsförslag 380
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

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

Or. en

Ändringsförslag 381
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

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

Or. en

Ändringsförslag 382
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion 
till medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som 
inte behöver återbetalas). Detta högsta 
bidrag kommer att beräknas på grundval 

(19) För att minimera moraliska risker 
bör medlemsstaterna inte få några 
överföringar utan endast krediter vars 
storlek ska beräknas utifrån 
befolkningsmängden och covid-relaterade 
nyckeltal såsom sjukdomsfall, dödstal och 
utvecklingen av BNP och arbetslösheten 
från februari 2020, dock under inga 
omständigheter ska avsaknaden av 
tidigare reformer belönas.
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av befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

Or. de

Motivering

Enligt förslaget kommer 100 % (kommissionen) respektive 70% (rådet och parlamentet) av 
pengarna tilldelas på grundval av uppgifter som avser tidigare förhållanden. T.ex. belönas 
tidigare hög arbetslöshet och därmed länder som under de senaste åren har underlåtit att 
genomföra reformer och inte har följt rekommendationerna i den europeiska 
planeringsterminen.

Ändringsförslag 383
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita, 
den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat och det reala BNP-fall som 
konstaterats under 2020 samt det 
kumulativa reala BNP-fall som 
konstaterats under perioden 2020–2021.

Or. en

Ändringsförslag 384
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat samt framstegen i 
förhållande till de nationella 
omställningsplaner som godkänns av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 385
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
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och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat fem år innan medlen tilldelas 
och fram till 2024.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de 
tillväxtstärkande reformer och hållbara 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita, 
den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat samt minskningen av BNP 
under 2019–2020.

Or. en

Ändringsförslag 387
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
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att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita, 
statsskuldens hållbarhet och den relativa 
arbetslösheten i varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 388
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i den årliga planen 
för återhämtning och resiliens är det 
lämpligt att fastställa ett högsta ekonomiskt 
bidrag som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 389
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Det är sannolikt att de 
socioekonomiska konsekvenserna av 
pandemin inte fördelas jämnt mellan 
olika regioner och territorier på grund av 
ekonomiska och sociala skillnader, olika 
potentialer när det gäller konkurrenskraft 
samt graden av beroende av turism, 
tjänster med kundkontakt eller tjänster 
som inte kan utföras på distans. Detta 
medför en risk för ökande regionala och 
territoriella skillnader inom 
medlemsstaterna, vilket förstärker 
tilltagande skillnader mellan mindre och 
mer utvecklade regioner, mellan sociala 
periferier och andra tätortsområden och 
mellan vissa tätortsområden och 
landsbygdsområden. Med tanke på den 
effekt som den genomsnittliga 
arbetslösheten har i metoden för att 
beräkna det maximala ekonomiska 
bidraget per medlemsstat enligt faciliteten 
bör man prioritera de regioner och 
territorier som har högst arbetslöshet, för 
att mildra pandemins socioekonomiska 
konsekvenser och underlätta den 
ekonomiska återhämtningen.

Or. en

Ändringsförslag 390
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) En rättvis fördelning av medel har 
inte använts fullt ut eftersom de 
arbetslöshetssiffror som används i 
metoden i bilaga I inte har justerats för 
att återspegla arbetskraftsrelaterade 
migrationsströmmar mellan 
medlemsstaterna som i slutändan 
påverkar medlemsstaternas befolkningar 
och arbetslöshetssiffror på ett sätt som 
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inte återspeglar den verkliga 
socioekonomiska situationen, särskilt i 
medlemsstater som har haft negativa 
migrationsflöden, vilket således minskar 
de medel som kan erhållas.

Or. en

Ändringsförslag 391
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) För att säkerställa att 
medlemsstaterna endast finansierar 
faktiska politiska prioriteringar som 
genererar positiva långsiktiga ekonomiska 
effekter måste de ta en viss risk själva. 
Medlemsstaterna är därför tvungna att 
medfinansiera utgifterna inom ramen för 
denna facilitet till 20 %.

Or. en

Ändringsförslag 392
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 30 
april, i form av en separat bilaga till det 
nationella reformprogrammet. För att 
säkerställa ett snabbt genomförande bör 
medlemsstaterna den 15 oktober 
föregående år kunna lägga fram ett utkast 
till plan tillsammans med ett utkast till 

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

Or. en

Ändringsförslag 393
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 30 
april, i form av en separat bilaga till det 
nationella reformprogrammet. För att 
säkerställa ett snabbt genomförande bör 
medlemsstaterna den 15 oktober 
föregående år kunna lägga fram ett utkast 
till plan tillsammans med ett utkast till 
budget för det kommande året.

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 30 
april, i form av en separat bilaga till det 
nationella reformprogrammet. För att 
säkerställa ett snabbt genomförande bör 
medlemsstaterna kunna lägga fram ett 
utkast till plan från och med den 15 
oktober föregående år. När det gäller 
medlemsstater i euroområdet bör ett 
utkast till plan läggas fram tillsammans 
med utkastet till budgeten för det 
påföljande året.

Or. en

Ändringsförslag 394
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
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av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 30 
april, i form av en separat bilaga till det 
nationella reformprogrammet. För att 
säkerställa ett snabbt genomförande bör 
medlemsstaterna den 15 oktober 
föregående år kunna lägga fram ett utkast 
till plan tillsammans med ett utkast till 
budget för det kommande året.

av årliga förslag till planer för 
återhämtning och resiliens, och innehållet i 
dessa planer. För att säkerställa att 
förfarandena är effektiva bör en 
medlemsstat lämna in den årliga planen 
för återhämtning och resiliens senast den 
30 april, i form av en separat bilaga till det 
nationella reformprogrammet. För att 
säkerställa ett snabbt genomförande bör 
medlemsstaterna lägga fram sitt första 
utkast till årlig plan tillsammans med 
utkastet till budget senast den 15 oktober 
2020 samt den slutliga årliga planen för 
återhämtning och resiliens senast den 28 
februari 2021.

Or. en

Ändringsförslag 395
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 30 
april, i form av en separat bilaga till det 
nationella reformprogrammet. För att 
säkerställa ett snabbt genomförande bör 
medlemsstaterna den 15 oktober 
föregående år kunna lägga fram ett utkast 
till plan tillsammans med ett utkast till 
budget för det kommande året.

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 30 
april, bland annat genom instrumentet för 
tekniskt stöd, i form av en separat bilaga 
till det nationella reformprogrammet. För 
att säkerställa ett snabbt genomförande bör 
medlemsstaterna den 15 oktober 
föregående år kunna lägga fram ett utkast 
till plan tillsammans med ett utkast till 
budget för det kommande året.

Or. fr

Ändringsförslag 396
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 30 
april, i form av en separat bilaga till det 
nationella reformprogrammet. För att 
säkerställa ett snabbt genomförande bör 
medlemsstaterna den 15 oktober 
föregående år kunna lägga fram ett utkast 
till plan tillsammans med ett utkast till 
budget för det kommande året.

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning, 
resiliens och en hållbar omställning, och 
innehållet i dessa planer. För att säkerställa 
att förfarandena är effektiva bör en 
medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 30 
april, i form av en separat bilaga till det 
nationella reformprogrammet. För att 
säkerställa ett snabbt genomförande bör 
medlemsstaterna den 15 oktober 
föregående år kunna lägga fram ett utkast 
till plan tillsammans med ett utkast till 
budget för det kommande året.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) För att säkerställa en bred debatt 
och samförstånd på nationell nivå 
beträffande de föreslagna åtgärderna ska 
planen förberedas i nära samarbete med 
relevanta nationella och regionala aktörer 
såsom lokala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter och företrädare 
för den privata sektorn och organisationer 
från det civila samhället. Planen ska 
godkännas av landets nationella 
parlament innan den inlämnas officiellt 
till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 398
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen bör upprättas på 
grundval av en dialog på flera nivåer med 
subnationella myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, organisationer i 
det civila samhället och andra berörda 
parter i enlighet med den 
partnerskapsprincip som fastställs i de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, för att säkerställa 
största möjliga samförstånd. Planen för 
återhämtning och resiliens bör fastställa 
detaljerade åtgärder för dess 
genomförande, inbegripet mål och delmål, 
och den förväntade effekten av planen för 
återhämtning och resiliens på målen i den 
europeiska gröna given, särskilt vad 
gäller potentialen för hållbar tillväxt, 
skapandet av högkvalitativa 
arbetstillfällen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen, samt planens 
förenlighet med europeiska prioriterade 
politikområden. Nationella planer bör 
omfatta åtgärder för en politiskt neutral 
fördelning av medel till stöd för det civila 
samhället, icke vinstdrivande 
organisationer och oberoende medier, 
samt ett åtagande från den nationella 
regeringen att fördela en tillräcklig 
mängd av medlen till kommuner och 
lokala myndigheter. Nationella planer bör 
även inkludera en förklaring av hur 
åtgärderna i planen förväntas ta itu med 
brister i fråga om de värden som 
föreskrivs i artikel 2 i EU-fördraget samt 
en förklaring av förenligheten mellan den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens med de landsspecifika 
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rekommendationer för 2020 som antas 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen. Planerna bör även 
visa hur planen förväntas bidra till 
jämställdheten och till en jämställd 
tillväxt och sysselsättning. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete. Alla 
åtgärder som erhåller stöd inom ramen 
för faciliteten bör respektera nationell 
praxis och nationella institutioner för 
kollektiva förhandlingar, i enlighet med 
artikel 152 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 399
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen bör upprättas på 
grundval av en dialog på flera nivåer och 
partnerskap med lokala och regionala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter, 
organisationer i det civila samhället och 
andra berörda parter för att säkerställa ett 
egenansvar för planerna. Planen för 
återhämtning och resiliens bör fastställa 
detaljerade åtgärder för dess 
genomförande, inbegripet mål och delmål, 
och den förväntade effekten av planen för 
återhämtning och resiliens på de sex 
områden som fastställs i denna 
förordning. Den bör ange omfattningen 
av det samråd som gjorts med berörda 
parter innan planen lämnas in, samt mål 
och delmål som specifikt fokuserar på 
ojämlikhet och de indikatorer för sociala 
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upprätthålla ett nära samarbete. framsteg som ska uppnås, samt åtgärder 
som är relevanta för den gröna och digitala 
omställningen. Den bör också innehålla 
en förklaring av hur den föreslagna 
planen för återhämtning och resiliens är 
förenlig med EU:s och dess 
medlemsstaters utmaningar, mål och 
åtaganden som fastställs i samband med 
den europeiska planeringsterminen, 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och målen för hållbar 
utveckling, de nationella 
reformprogrammen, de nationella energi- 
och klimatplanerna, planerna för en 
rättvis omställning och 
partnerskapsavtalen, operativa program 
som antagits inom unionsfonderna 
och/eller i åtgärder relaterade till 
genomförandet av unionens lagstiftning 
och politik. Under hela förfarandet bör 
kommissionen och medlemsstaterna sträva 
efter och upprätthålla ett nära samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 400
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen samt en 
förklaring av hur de planerade 
reformerna och investeringarna tar itu 
med utmaningar för en god och effektiv 
offentlig förvaltning och kapacitetsbrister 
genom att bygga upp kapacitet. 
Medlemsstaterna bör säkerställa 
principen om partnerskap i utarbetandet 
av planerna för återhämtning och 
resiliens, genom att bygga på strategin för 
flernivåstyre och säkerställa deltagande 
av det civila samhället och 
arbetsmarknadens parter. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Dessa planer bör utarbetas 
på grundval av en dialog på flera nivåer 
med kommuner, lokala och regionala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter, 
organisationer i det civila samhället, 
inklusive ungdomsorganisationer, samt 
andra berörda parter, i syfte att 
säkerställa största möjliga samförstånd. 
Information om hur dessa samråd har 
genomförts bör göras tillgänglig. Planen 
för återhämtning och resiliens bör fastställa 
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förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

detaljerade åtgärder för dess 
genomförande, inbegripet mål och delmål, 
och den förväntade effekten av planen för 
återhämtning och resiliens på 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den ekonomiska och sociala resiliensen. 
Den bör också innehålla åtgärder som är 
relevanta för den gröna och digitala 
omställningen. Den bör också innehålla en 
förklaring av förenligheten mellan den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens och de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställs inom den europeiska 
planeringsterminen. Under hela förfarandet 
bör kommissionen och medlemsstaterna 
sträva efter och upprätthålla ett nära 
samarbete.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 403
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på potentialen för en hållbar och 
långsiktig tillväxt för alla, en 
stimulerande affärsmiljö, skapandet av 
högkvalitativa arbetstillfällen och den 
ekonomiska, territoriella och sociala 
resiliensen. Den bör också innehålla 
åtgärder som är relevanta för den hållbara 
gröna, digitala och demografiska 
omställningen, åtgärder för en resilient 
hälso- och sjukvård, konvergens, starkare 
konkurrenskraft, inklusive återhämtning 
inom turistnäringen, den kreativa 
industrin och idrottssektorn. Den bör 
också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
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upprätthålla ett nära samarbete.
Or. en

Ändringsförslag 404
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
hållbara reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Dessa planer bör upprättas 
på grundval av meningsfulla och 
inkluderande samråd på flera nivåer med 
lokala och regionala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, arbetstagare, 
lokalsamhällen, organisationer i det civila 
samhället samt alla andra berörda parter 
på nationell och regional nivå. Planen för 
återhämtning och resiliens bör fastställa 
detaljerade åtgärder för dess 
genomförande, inbegripet mål och delmål, 
och den förväntade effekten av planen för 
återhämtning och resiliens på målen för 
denna förordning. Den bör också 
innehålla en förklaring av hur lokala och 
regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, arbetstagare, lokala samhällen, 
organisationer i det civila samhället och 
alla andra berörda parter har rådfrågats 
på ett ingående sätt och hur och i vilken 
utsträckning deras synpunkter har tagits i 
beaktande. Under hela förfarandet bör 
kommissionen och medlemsstaterna sträva 
efter och upprätthålla ett nära samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 405
Paul Tang, Luis Garicano
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Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen bör upprättas på 
grundval av en dialog på flera nivåer med 
lokala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, organisationer i det civila 
samhället och andra berörda parter för att 
säkerställa största möjliga samförstånd. 
Planen för återhämtning och resiliens bör 
fastställa detaljerade åtgärder för dess 
genomförande, inbegripet mål och delmål, 
och den förväntade effekten av planen för 
återhämtning och resiliens på de sex 
områden som fastställs i denna 
förordning. Den bör också innehålla en 
förklaring av hur den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens förväntas 
bidra till en effektiv hantering av de 
utmaningar som fastställs i de 
landsspecifika rekommendationerna till 
den berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen i samband med den 
europeiska planeringsterminen. Under 
hela förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 406
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 

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

reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
gröna och digitala omställningen. Under 
hela förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

relevanta för den gröna och digitala 
omställningen. Den bör också innehålla en 
förklaring av överensstämmelsen mellan 
den föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens och de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställs inom den europeiska 
planeringsterminen. För länderna i 
euroområdet bör särskild vikt fästas vid de 
relevanta rekommendationer för 
euroområdet som har godkänts av rådet. 
Under hela förfarandet bör kommissionen 
och medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 408
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
jämställdhetsinriktad sysselsättning, den 
ekonomiska och sociala resiliensen och 
jämställdhet mellan könen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
gröna och digitala omställningen, 
omställningen till en resilient 
omsorgsekonomi och främjandet av 
jämställdhet mellan könen. Den bör också 
innehålla en förklaring av förenligheten 
mellan den föreslagna planen för 
återhämtning och resiliens och de relevanta 
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medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 409
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för 
ökande skuldhållbarhet och sund 
budgetmässig styrning. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna, inklusive de nationella 
parlamenten, sträva efter och upprätthålla 
ett nära samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 411
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 

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

återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på en accelererad utveckling av 
verksamheter som är förenliga med 
Parisavtalet om klimatförändringar och 
en minskning av verksamheter som inte 
är det, sysselsättningen och den 
ekonomiska och sociala resiliensen. Den 
bör också innehålla åtgärder som är 
relevanta för den gröna och digitala 
omställningen. Den bör också innehålla en 
förklaring av förenligheten mellan den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens och de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställs inom den europeiska 
planeringsterminen. Under hela förfarandet 
bör kommissionen och medlemsstaterna 
sträva efter och upprätthålla ett nära 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 412
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den ekonomiska och sociala resiliensen. 
Den bör också innehålla åtgärder som är 
relevanta för den gröna och digitala 
omställningen. Den bör också innehålla en 
förklaring av förenligheten mellan den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens och de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställs inom den europeiska 
planeringsterminen. Under hela förfarandet 
bör kommissionen och medlemsstaterna 
sträva efter och upprätthålla ett nära 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 413
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör baseras på dialog och 
samarbete med lokala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, företrädare för 
sociala rörelser och andra berörda parter. 
Planen bör fastställa detaljerade åtgärder 
för dess genomförande, inbegripet mål och 
delmål, och den förväntade effekten av 
planen för återhämtning och resiliens på de 
centrala områden som fastställs i denna 
förordning. Den bör också innehålla 
åtgärder som är relevanta för den gröna och 
digitala omställningen. Den bör också 
innehålla en förklaring av förenligheten 
mellan den föreslagna planen för 
återhämtning och resiliens och relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar. Under hela förfarandet bör 
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upprätthålla ett nära samarbete. kommissionen och medlemsstaterna sträva 
efter och upprätthålla ett nära samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 414
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 415
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 416
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 

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

genomförande, inbegripet mål och delmål, 
och den förväntade effekten av planen för 
återhämtning och resiliens på 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den ekonomiska och sociala resiliensen. 
Den bör också innehålla åtgärder som är 
relevanta för den gröna och digitala 
omställningen. Den bör också innehålla en 
förklaring av förenligheten mellan den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens och de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställs inom den europeiska 
planeringsterminen. Under hela förfarandet 
bör kommissionen och medlemsstaterna 
sträva efter och upprätthålla ett nära 
samarbete.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att säkerställa facilitetens 
effektivitet ska alla förfaranden som 
föreskrivs i denna förordning möjliggöra 
ett effektivt och sammanhängande 
styrningssystem och undvika duplicering 
eller överlappning av uppgifter och 
behörigheter bland deltagande 
institutioner och enheter. Med tanke på 
att situationen kräver brådskande 
åtgärder på grund av den nuvarande 
krisen ska beslut som har att göra med 
bedömning av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalning av tilldelade 
medel antas utan dröjsmål. Under alla 
omständigheter ska dessa förfaranden 
inte hindra kommissionen från att utöva 
sina behörigheter när det gäller att 
genomföra EU:s budget i enlighet med 
art. 17 i EU-fördraget och artikel 317 i 
EUF-fördraget.
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Or. en

Ändringsförslag 418
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att stärka det nationella 
egenansvaret för processen ska 
kommissionen främja deltagande av 
lokala och regionala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, organisationer i 
det civila samhället och andra berörda 
parter, i enlighet med denna förordning 
och med full respekt för nationella 
bestämmelser och nationell praxis, genom 
den europeiska planeringsterminen och i 
synnerhet när det gäller identifiering av 
nationella utmaningar och prioriteringar, 
multilateral övervakning, inbördes 
granskningar och utbyte av god praxis.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Efter att ha erhållit de årliga 
planerna för återhämtning och resiliens, 
och allra senast den 31 maj (31 mars år 
2021), kommer kommissionen, genom en 
delegerad akt, att utvärdera de 
övergripande effekterna av dessa planer 
på uppfyllandet av unionens mål och 
prioriteringar i enlighet med den årliga 
strategin för hållbar tillväxt och beräkna 
de totala ekonomiska bidrag och lån som 
resulterar av dessa planer samt effekterna 
och fördelningen av medel från unionens 
budget.



AM\1211941SV.docx 201/322 PE655.953v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 420
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Regionala och lokala 
förvaltningar spelar en grundläggande 
roll när det gäller att ta itu med 
konsekvenserna av covid-19-krisen. Detta, 
samt deras nyckelroll när det gäller att 
främja den gröna och digitala 
omställningen, gör dem väsentliga för ett 
optimalt genomförande av faciliteten. 
Enligt subsidiaritetsprincipen bör de 
nationella myndigheterna i 
medlemsstaterna diskutera och enas om 
sina planer för återhämtning och resiliens 
med regionala och lokala förvaltningar.

Or. en

Ändringsförslag 421
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer att beakta de 
synergier som skapas mellan olika 
medlemsstaters planer för återhämtning 
och resiliens och komplementariteten 
mellan dessa planer och andra 
investeringsplaner på nationell nivå. 
Kommissionen bör utvärdera planen för 
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relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu 
med de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

återhämtning och resiliens med avseende 
på dess relevans för europeiska 
prioriterade politikområden, samt dess 
effektivitet och samstämmighet, och bör 
därför beakta den motivering och de delar 
som den berörda medlemsstaten 
tillhandahåller och bedöma om den plan 
för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaten föreslår förväntas stödja de 
europeiska prioriterade politikområdena, 
bidra till att på ett effektivt sätt ta itu med 
de utmaningar som fastställs i 2020 års 
landsspecifika rekommendationer till den 
berörda medlemsstaten inom ramen för 
den europeiska planeringsterminen, om 
planen är förenlig med unionens 
åtaganden enligt Parisavtalet, särskilt 
unionens klimatmål som anges i 
förordning (EU) …/… [europeisk 
klimatlag], och säkrar ett politiskt 
mångfaldigt och oberoende civilt 
samhälle och oberoende medier, om 
planen innehåller åtgärder som effektivt tar 
itu med brister beträffande de värden som 
föreskrivs i artikel 2 i EU-fördraget samt 
transparens och ansvarsskyldighet när det 
gäller användningen av medel, om planen 
förväntas ha en bestående inverkan på den 
berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens potential för en jämställd 
och hållbar tillväxt, skapande av 
högkvalitativa arbetstillfällen och 
ekonomiska och sociala resiliens, lindra 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen, genomförandet av 
unionens och dess medlemsstaters 
åtaganden, särskilt Parisavtalet, FN:s mål 
för hållbar utveckling, 
jämställdhetsintegrering och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
om den motivering som medlemsstaten 
lämnat för de uppskattade totala 
kostnaderna för den inlämnade planen för 
återhämtning och resiliens är rimlig och 
trovärdig, och står i proportion till den 
förväntade effekten på ekonomin och 
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sysselsättningen, om planen utesluter 
verksamheter som inte uppfyller principen 
om att inte orsaka betydande skada, om 
den föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 422
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

omsorgsomställningen och tar itu med de 
utmaningar som följer av dessa, om planen 
innehåller åtgärder som effektivt bidrar 
till främjandet av jämställdhet mellan 
könen, principen om 
jämställdhetsintegrering och 
undanröjande av könsdiskriminering eller 
till att bemöta de utmaningar som följer 
av könsdiskriminering, om planen 
förväntas ha en bestående inverkan på den 
berörda medlemsstaten, om den plan för 
jämställdhet som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens på ett effektivt 
sätt tar itu med de jämställdhetsproblem 
som krisen orsakat, i synnerhet när det 
gäller sysselsättning och tillgång till 
finansiering, samt om den innehåller 
åtgärder för att förebygga och motverka 
könsrelaterat våld, om planen förväntas 
bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
jämställdhetsinriktade skapande av 
arbetstillfällen, jämställdhet mellan könen 
och ekonomiska och sociala resiliens, 
lindra krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen, om den motivering 
som medlemsstaten lämnat för de 
uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en
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Ändringsförslag 423
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
europeiska planeringsterminen eller i 
andra relevanta dokument som officiellt 
antagits av kommissionen i samband med 
den europeiska planeringsterminen, om 
planen tar hänsyn till de strategiska 
riktlinjer för Europeiska unionens 
reformer och investeringsprioriteringar 
som diskuterats av Europeiska rådet och 
Europaparlamentet, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen är kopplad till tidigare eller 
planerade reformer inom ramen för 
stödprogrammet för strukturreformer 
eller instrumentet för tekniskt stöd och 
förväntas ha en bestående inverkan på den 
berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
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insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna. Vid bedömning av planerna 
bör kommissionen bygga vidare på 
erfarenheterna och sakkunskapen från 
stödprogrammet för strukturreformer och 
instrumentet för tekniskt stöd för att 
säkerställa att reformer som planeras 
inom ramen för detta instrument är 
sammanhängande och korrekt utformade 
för att genomföras på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 424
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer även att beakta de 
synergier som skapas mellan olika 
medlemsstaters planer för återhämtning 
och resiliens och komplementariteten 
mellan dessa planer och andra 
investeringsplaner på nationell nivå samt 
beakta den motivering och de delar som 
den berörda medlemsstaten tillhandahåller 
och bedöma om den plan för återhämtning 
och resiliens som medlemsstaten föreslår 
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relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i de 
senaste landsspecifika 
rekommendationerna till den berörda 
medlemsstaten eller i andra relevanta 
dokument som officiellt antagits av 
kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den 
hållbara gröna, digitala och demografiska 
omställningen, bättre resiliens inom hälso- 
och sjukvården, stark konkurrenskraft, 
återhämtning av turistnäringen, den 
kreativa industrin och idrottssektorn och 
ekonomin i stort samt tar itu med de 
utmaningar som följer av dessa, om planen 
förväntas ha en bestående inverkan på den 
berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens potential för en hållbar 
och långsiktig tillväxt för alla, en 
stimulerande affärsmiljö, skapandet av 
högkvalitativa arbetstillfällen och dess 
ekonomiska, territoriella och sociala 
resiliens, lindra krisens ekonomiska, 
sociala och demografiska konsekvenser 
och bidra till att stärka den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållningen 
för en mer harmonisk utveckling i 
medlemsstaterna, om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen för återhämtning och resiliens är 
rimlig och trovärdig, och står i proportion 
till den förväntade effekten på ekonomin 
och sysselsättningen, om den föreslagna 
planen för återhämtning och resiliens 
innehåller åtgärder för genomförandet av 
reformer och offentliga och privata 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en



PE655.953v01-00 208/322 AM\1211941SV.docx

SV

Ändringsförslag 425
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt 
ta itu med de utmaningar som fastställs i 
den relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma effektiviteten, relevansen och 
samstämmigheten hos den plan för 
återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår, inklusive om 
planen innehåller åtgärder som effektivt 
bidrar till målen i förordningen och tar itu 
med de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga utmaningar som följer av 
dem, om planen förväntas ha en bestående 
inverkan på den berörda medlemsstaten, 
om planen förväntas bidra effektivt till att 
stärka medlemsstatens rättvisa och 
hållbara tillväxt för alla, skapandet av 
högkvalitativa arbetstillfällen och dess 
ekonomiska och sociala resiliens, lindra 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till att stärka en 
uppåtgående ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, om planen 
förväntas bidra effektivt till 
genomförandet av unionens åtaganden, 
såsom den europeiska gröna given, 
Parisavtalet, Förenta nationernas mål för 
hållbar utveckling, den rättvisa 
omställningen till en koldioxidneutral 
ekonomi senast 2050, den digitala 
omställningen, EU-strategin för 
jämställdhet och den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter, om den motivering 



AM\1211941SV.docx 209/322 PE655.953v01-00

SV

resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

som medlemsstaten lämnat för de 
uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av hållbara reformer och 
offentliga investeringsprojekt som utgör 
enhetliga insatser, om det arrangemang 
som föreslagits av den berörda 
medlemsstaten förväntas säkerställa ett 
effektivt genomförande av planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet de 
föreslagna delmålen och målen samt de 
relaterade ekonomiska, sociala och 
miljömässiga indikatorerna, och om 
omfattande samråd har genomförts med 
lokala och regionala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, arbetstagare, 
lokala samhällen, organisationer i det 
civila samhället samt alla övriga berörda 
parter på nationell och regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 426
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 

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

landsspecifika rekommendationen som 
riktas till den berörda medlemsstaten eller i 
andra relevanta dokument som officiellt 
antagits av kommissionen inom den 
europeiska planeringsterminen, i vilken 
omfattning planen innehåller åtgärder som 
effektivt och trovärdigt bidrar till den 
gröna och digitala omställningen och tar itu 
med de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens hållbara omställning, 
tillväxtpotential, sysselsättningsgrad och 
ekonomiska och sociala resiliens, lindra 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen, om den motivering 
som medlemsstaten lämnat för de 
uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning, 
resiliens och omställning är rimlig och 
trovärdig, och står i proportion till den 
förväntade effekten på ekonomin och 
sysselsättningen, om den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens innehåller 
åtgärder för genomförandet av reformer 
och offentliga investeringsprojekt som 
utgör enhetliga insatser, och om det 
arrangemang som föreslagits av den 
berörda medlemsstaten förväntas 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna (vetenskapligt 
grundade och tidsbundna) delmålen och 
målen samt de relaterade indikatorerna för 
harmoniserad hållbarhet och andra 
indikatorer, baserade på en metod för 
redovisning av naturkapital, 
livscykelanalys och priset för att inte 
agera.

Or. en

Ändringsförslag 427
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
innehåller åtgärder som effektivt bidrar till 
den gröna och digitala omställningen och 
tar itu med de utmaningar som följer av 
den, om planen förväntas ha en bestående 
inverkan på den berörda medlemsstaten, 
om planen förväntas bidra effektivt till att 
stärka medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.
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genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 428
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen fokuserar 
på slutförandet av centrala projekt för att 
minimera pandemins effekter på de mål 
som fastställts för det kommande 
årtiondet, om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till den gröna och 
digitala omställningen och tar itu med de 
utmaningar som följer av den, i synnerhet 
risken för ökad energifattigdom, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
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resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 429
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna. Stödet inom faciliteten bör 
utbetalas genom delbetalningar kopplade 
till tydligt definierade delmål. När dessa 
delmål uppnås ska nästa delbetalning 
utbetalas.

Or. en

Ändringsförslag 430
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 431
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att bedöma 
överensstämmelsen och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, för länderna i 
euroområdet bör särskild vikt fästas vid de 
relevanta rekommendationer för 
euroområdet som har godkänts av rådet, 
om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen och tar itu med de 
utmaningar som följer av den, om planen 
förväntas ha en varaktig inverkan på den 
berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
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genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av tillväxtstärkande 
reformer och hållbara offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
tydliga delmålen och målen samt de 
relaterade indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 432
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens accelererade utveckling 
av verksamheter som är förenliga med 
Parisavtalet om klimatet och minskning 
av verksamheter som inte är det samt dess 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, samt lindra krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till att stärka den ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 435
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 436
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

medlemsstatens tillväxtpotential, 
jämställdhetsinriktade skapande av 
arbetstillfällen samt ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 437
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 

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

landsspecifika rekommendationen som 
riktas till den berörda medlemsstaten eller i 
andra relevanta dokument som officiellt 
antagits av kommissionen inom den 
europeiska planeringsterminen, om planen 
innehåller åtgärder som effektivt bidrar till 
att förbättra budgetsituationen och ta itu 
med de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer som utgör 
enhetliga insatser, och om det arrangemang 
som föreslagits av den berörda 
medlemsstaten förväntas säkerställa ett 
effektivt genomförande av planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet de 
föreslagna delmålen och målen samt de 
relaterade indikatorerna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) För att säkerställa det nationella 
egenansvaret bör kopplingen mellan 
utbetalningarna från faciliteten och de 
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utmaningar som identifierats i de 
landsspecifika rekommendationerna samt 
övervakningen av de framsteg som görs i 
genomförandet av tillväxtstärkande 
reformer och hållbara investeringar 
stärkas.

Or. en

Ändringsförslag 439
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Lämpliga riktlinjer bör fastställas, 
som en bilaga till denna förordning, för att 
utgöra en grund för kommissionen att på 
ett öppet och rättvist sätt bedöma planerna 
för återhämtning och resiliens och för att 
fastställa det ekonomiska bidraget i 
enlighet med de mål och andra relevanta 
krav som fastställs i denna förordning. För 
öppenhetens och effektivitetens skull bör 
ett system för bedömningen av förslagen 
till planer för återhämtning och resiliens 
inrättas. Europaparlamentet får begära 
tillgång till system för bedömning för att 
kontrollera att rättvisa tillämpas i 
kommissionens utvärderingsarbete.

Or. fr

Ändringsförslag 440
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Lämpliga riktlinjer bör fastställas, 
som en bilaga till denna förordning, för att 
utgöra en grund för kommissionen att på 
ett öppet och rättvist sätt bedöma planerna 
för återhämtning och resiliens och för att 

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

fastställa det ekonomiska bidraget i 
enlighet med de mål och andra relevanta 
krav som fastställs i denna förordning. För 
öppenhetens och effektivitetens skull bör 
ett system för bedömningen av förslagen 
till planer för återhämtning och resiliens 
inrättas. De poäng som tilldelas de 
antagna planerna bör tillkännages.

Or. en

Ändringsförslag 441
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 442
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att bidra till utarbetandet av 
högkvalitativa planer och bistå 
kommissionen vid bedömningen av de 
planer för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnar in och i 

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

bedömningen av i vilken grad de har 
uppnåtts bör det finnas bestämmelser om 
användning av expertrådgivning och, på 
begäran av medlemsstaten, inbördes 
rådgivning. Kommissionens stöd vid 
utarbetandet av planen och deras 
genomförande bör även stödja sig på 
sakkunskap när det gäller att bygga mer 
effektiva institutioner och en effektiv 
offentlig förvaltning och återspegla 
facilitetens mål, i synnerhet stärkandet av 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 443
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 444
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE655.953v01-00 228/322 AM\1211941SV.docx

SV

kommissionen vid bedömningen av de 
planer för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnar in och i 
bedömningen av i vilken grad de har 
uppnåtts bör det finnas bestämmelser om 
användning av expertrådgivning och, på 
begäran av medlemsstaten, inbördes 
rådgivning.

kommissionen vid bedömningen av de 
planer för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnar in och i 
bedömningen av i vilken grad de har 
uppnåtts inom ramen för målen i EU-
taxonomin bör det finnas bestämmelser om 
användning av vetenskaplig 
expertrådgivning och, på begäran av 
medlemsstaten, inbördes rådgivning.

Or. en

Ändringsförslag 445
Margarida Marques, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 446
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Tillämpningen av denna 
förordning ska till fullo respektera artikel 
152 i EUF-fördraget, och de planer för 
återhämtning och resiliens som utfärdas 
enligt denna förordning ska respektera 
nationell praxis och nationella 
institutioner, inklusive för lönebildning. 
Denna förordning ska i vederbörlig 
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ordning beakta artikel 28 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och får följaktligen inte 
påverka rätten att förhandla om, ingå 
eller tillämpa kollektivavtal eller att vidta 
kollektiva åtgärder i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis.

Or. en

Ändringsförslag 447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Av förenklingsskäl bör de 
ekonomiska bidragen fastställas på basis av 
enkla kriterier. Det ekonomiska bidraget 
bör fastställas på grundval av de 
uppskattade totala kostnaderna för den plan 
för återhämtning och resiliens som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten.

(25) Av förenklingsskäl bör de 
ekonomiska bidragen fastställas på basis av 
enkla kriterier. Det ekonomiska bidraget 
bör fastställas på grundval av de 
uppskattade totala kostnaderna för den plan 
för återhämtning och resiliens som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten. 
Finansiering från faciliteten får inte 
stödja åtgärder som saknar bestående 
effekter, bör inte ersätta återkommande 
nationella utgiftsskyldigheter och bör inte 
stödja åtgärder som minskar 
statsinkomsterna under en längre tid eller 
permanent, t.ex. skattesänkningar eller 
avgiftssänkningar.

Or. en

Ändringsförslag 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Av förenklingsskäl bör de 
ekonomiska bidragen fastställas på basis av 
enkla kriterier. Det ekonomiska bidraget 
bör fastställas på grundval av de 

(25) Av förenklingsskäl bör de 
ekonomiska bidragen fastställas på basis av 
tydliga och otvetydiga kriterier, bland 
annat kriterier för återkrav av det 
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uppskattade totala kostnaderna för den plan 
för återhämtning och resiliens som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten.

ekonomiska bidraget om målen i planen 
för återhämtning och resiliens inte 
uppnås eller vid bedrägerier. Det 
ekonomiska bidraget bör fastställas på 
grundval av de uppskattade totala 
kostnaderna för den plan för återhämtning 
och resiliens som föreslagits av den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 449
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Av förenklingsskäl bör de 
ekonomiska bidragen fastställas på basis av 
enkla kriterier. Det ekonomiska bidraget 
bör fastställas på grundval av de 
uppskattade totala kostnaderna för den 
plan för återhämtning och resiliens som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten.

(25) Av förenklingsskäl bör de 
ekonomiska bidragen fastställas på basis av 
enkla kriterier. Det ekonomiska bidraget 
bör fastställas på grundval av de 
uppskattade totala kostnaderna för de 
årliga planer för återhämtning och 
resiliens som föreslagits av den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Förutsatt att planen för 
återhämtning och resiliens uppfyller 
bedömningskriterierna på ett 
tillfredsställande sätt bör den berörda 
medlemsstaten tilldelas det högsta 
ekonomiska bidraget om de uppskattade 
totala kostnaderna för de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är lika med eller 
högre än det högsta ekonomiska bidraget i 

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

sig. Den berörda medlemsstaten bör i 
stället tilldelas ett belopp som är lika med 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens om 
den uppskattade totala kostnaden är lägre 
än det högsta ekonomiska bidraget i sig. 
Medlemsstaten bör inte beviljas något 
ekonomiskt bidrag om planen för 
återhämtning och resiliens inte på ett 
tillfredsställande sätt uppfyller 
bedömningskriterierna. Närhelst 
kommissionen bedömer att planen inte 
uppfyller bedömningskriterierna på ett 
tillfredsställande sätt bör den informera 
Europaparlamentet och rådet och 
uppmana den berörda medlemsstaten att 
lägga fram en reviderad plan inom en 
månad.

Or. en

Ändringsförslag 451
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) Rådet bör godkänna bedömningen 
av planerna för återhämtning och 
resiliens genom ett genomförandebeslut 
som baseras på ett förslag från 
kommissionen och som det bör försöka att 
anta inom fyra veckor efter det att 
förslaget lagts fram. Förutsatt att planen 
för återhämtning och resiliens uppfyller 
bedömningskriterierna på ett 
tillfredsställande sätt bör den berörda 
medlemsstaten tilldelas det högsta 
ekonomiska bidraget om de uppskattade 
totala kostnaderna för de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är lika med eller 
högre än det högsta ekonomiska bidraget i 
sig. Den berörda medlemsstaten bör i 
stället tilldelas ett belopp som är lika med 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens om 
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bedömningskriterierna. den uppskattade totala kostnaden är lägre 
än det högsta ekonomiska bidraget i sig. 
Medlemsstaten bör inte beviljas något 
ekonomiskt bidrag om planen för 
återhämtning och resiliens inte på ett 
tillfredsställande sätt uppfyller 
bedömningskriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 452
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) Förutsatt att planen för 
återhämtning och resiliens uppfyller 
bedömningskriterierna på ett 
tillfredsställande sätt bör den berörda 
medlemsstaten tilldelas det högsta 
ekonomiska bidraget om de uppskattade 
totala kostnaderna för de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är lika med eller 
högre än det högsta ekonomiska bidraget i 
sig. Den berörda medlemsstaten bör i 
stället tilldelas ett belopp som är lika med 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens om 
den uppskattade totala kostnaden är lägre 
än det högsta ekonomiska bidraget i sig. 
Medlemsstaten bör inte beviljas något 
ekonomiskt bidrag om planen för 
återhämtning och resiliens inte på ett 
tillfredsställande sätt uppfyller 
bedömningskriterierna. Vid bedrägeri bör 
110 % av det ekonomiska bidraget betalas 
tillbaka.

Or. en

Ändringsförslag 453
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 454
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens om 
den uppskattade totala kostnaden är lägre 
än det högsta ekonomiska bidraget i sig. 
Medlemsstaten bör inte beviljas något 
ekonomiskt bidrag om planen för 
återhämtning och resiliens inte på ett 
tillfredsställande sätt uppfyller 
bedömningskriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 455
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 456
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Om en medlemsstat inte på ett 
tillfredsställande sätt har lyckats uppfylla 
bedömningskriterierna i en plan för 
återhämtning och resiliens för de 
anslagna medlen senast den 31 december 
2022 på grund av hinder i den nationella 
lagstiftningen bör kommissionen 
föreskriva en förlängning.

Or. en

Ändringsförslag 457
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den 
tillgängliga finansieringen för detta 
instrument, bör tilldelningen av medel till 
medlemsstaterna göras tillgänglig till och 
med den 31 december 2024. För minst 60 
% av det belopp som finns tillgängligt för 
icke återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 
31 december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2024.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 458
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den 
tillgängliga finansieringen för detta 
instrument, bör tilldelningen av medel till 
medlemsstaterna göras tillgänglig till och 
med den 31 december 2024. För minst 60 
% av det belopp som finns tillgängligt för 
icke återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 
31 december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2024.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 459
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2024. För minst 60 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 31 
december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2024.

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2024. För minst 60 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 31 
december 2022, såvida inte en 
medlemsstat, som begärt tekniskt stöd för 
planer för återhämtning och resiliens, 
stöter på problem i den nationella 
lagstiftningen, i vilket fall kommissionen 
bör tillåta en förlängning om så begärs 
och motiveras på vederbörligt sätt. För det 
återstående beloppet bör rättsliga 
åtaganden ha gjorts senast den 31 
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december 2024.
Or. en

Ändringsförslag 460
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2024. För minst 60 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 
31 december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2024.

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2024.

Or. en

Ändringsförslag 461
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2024. För minst 60 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 31 

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2024. För minst 70 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 31 



PE655.953v01-00 238/322 AM\1211941SV.docx

SV

december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2024.

december 2022, eftersom faciliteten 
särskilt bör vara till hjälp för de 
medlemsstater som har infört långsiktiga 
system för korttidsarbete. För det 
återstående beloppet bör rättsliga 
åtaganden ha gjorts senast den 31 
december 2024.

Or. fr

Ändringsförslag 462
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2024. För minst 60 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 31 
december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2024.

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2022. För hela det belopp som 
finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 31 
december 2022. En snabb fördelning av 
medlen är avgörande för att mildra 
effekterna av covid-19-krisen på Europas 
ekonomi.

Or. en

Motivering

Faciliteten för återhämtning och resiliens är framför allt ett verktyg för att svara på de 
ekonomiska konsekvenserna av krisen. Medlen bör därför tidigareläggas kraftigt.

Ändringsförslag 463
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Skäl 27



AM\1211941SV.docx 239/322 PE655.953v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2024. För minst 60 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 31 
december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2024.

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2026. För minst 60 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 31 
december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2026.

Or. en

Ändringsförslag 464
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2024. För minst 60 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 31 
december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2024.

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2024. För minst 50 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 31 
december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2024.

Or. en

Ändringsförslag 465
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt
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Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) På grund av det kortsiktiga fokuset 
och betoningen på nationella anslag i 
genomförandet av faciliteten för 
återhämtning och resiliens finns det en 
risk att man prioriterar att genomföra 
medlen endast för att hålla tidsfristen 
framför en kontroll och granskning av det 
ursprungliga syftet med faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 466
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(28) Ekonomiskt stöd till en 
medlemsstats plan bör vara möjligt i form 
av ett lån, under förutsättning att ett 
låneavtal ingås med kommissionen, baserat 
på en vederbörligen motiverad begäran 
från den berörda medlemsstaten. Lån till 
stöd för genomförandet av nationella 
planer för återhämtning och resiliens bör 
tillhandahållas på löptider som återspeglar 
dessa utgifters långsiktighet. Dessa löptider 
får avvika från löptiderna för de medel som 
unionen lånar för att finansiera lånen på 
kapitalmarknaderna. Det är därför 
nödvändigt att föreskriva en möjlighet att 
göra undantag från principen i artikel 220.2 
i budgetförordningen, enligt vilken 
löptiderna för lån till ekonomiskt stöd inte 
bör omvandlas. Lån till stöd för 
genomförandet av nationella planer för 
återhämtning och resiliens bör betraktas 
som engångsåtgärder i den mening som 
avses i artikel 5 i rådets förordning (EG) 
nr 1466/97 och artikel 3 i rådets 
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förordning (EG) nr 1467/97.
Or. en

Ändringsförslag 467
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 468
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Ekonomiskt stöd till en 
medlemsstats plan bör vara möjligt i form 
av ett lån, under förutsättning att ett 
låneavtal ingås med kommissionen, baserat 
på en vederbörligen motiverad begäran 
från den berörda medlemsstaten. Lån till 

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

stöd för genomförandet av nationella 
planer för återhämtning och resiliens bör 
tillhandahållas på löptider som återspeglar 
dessa utgifters långsiktighet. Artikel 220.2 
i budgetförordningen bör respekteras fullt 
ut. Räntan på lånen bör dras av från 
bidragen till EU:s budget från de 
medlemsstater som inte har ansökt om 
stöd från faciliteten för återhämtning och 
resiliens, i proportion till deras nationella 
bidrag.

Or. en

Ändringsförslag 469
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 470
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Lån som överenskommes inom 
ramen för faciliteten och begärs av 
medlemsstater, samt relaterade utgifter, 
ska inte tas i beaktande vid bedömning av 
efterlevnad inom ramen för stabilitets- 
och tillväxtpakten.

Or. en

Ändringsförslag 471
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat. Kommissionen bör bedöma 
begäran om lånestöd inom två månader. 
Rådet bör kunna godkänna denna 
bedömning med kvalificerad majoritet på 
förslag av kommissionen, genom ett 
genomförandebeslut som rådet ska 
försöka att anta inom fyra veckor efter att 
förslaget lämnats in.

Or. en

Ändringsförslag 472
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Medlemsstaterna bör begära ett 
lånestöd senast den 15 oktober 2024. I 
syfte att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 4,7 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
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avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

resultat.

Or. en

Ändringsförslag 473
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
I begäran om ett lån bör även 
dokumenteras hur lånet passar in i 
medlemsstatens långsiktiga planering med 
avseende på en sund finanspolitik. Det bör 
vara möjligt att lämna in en ansökan om ett 
lån samtidigt som planen lämnas in. Om en 
ansökan om lån görs vid en annan tidpunkt 
bör den åtföljas av en reviderad plan med 
ytterligare delmål och mål. För att 
säkerställa en tidigareläggning av medel 
bör medlemsstaterna begära ett lånestöd 
senast den 31 augusti 2022. I syfte att 
upprätthålla en sund ekonomisk förvaltning 
bör det totala beloppet för alla lån som 
beviljas enligt denna förordning begränsas. 
Dessutom bör den högsta lånevolymen till 
varje medlemsstat inte överstiga 2,0 % av 
dess bruttonationalinkomst. En ökning av 
det begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
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resultat.

Or. en

Ändringsförslag 474
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 475
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens och därmed av en högre kostnad 
för planen än det högsta ekonomiska 
bidrag som tilldelas via det icke 
återbetalningspliktiga bidraget. Det bör 
vara möjligt att lämna in en ansökan om ett 
lån samtidigt som planen lämnas in. Om en 
ansökan om lån görs vid en annan tidpunkt 
bör den åtföljas av en reviderad plan med 
ytterligare delmål och mål. För att 
säkerställa en tidigareläggning av medel 
bör medlemsstaterna begära ett lånestöd 
senast den 31 augusti 2024. I syfte att 
upprätthålla en sund ekonomisk förvaltning 
bör det totala beloppet för alla lån som 
beviljas enligt denna förordning begränsas. 
Dessutom bör den högsta lånevolymen till 
varje medlemsstat inte överstiga 2,0 % av 
dess bruttonationalinkomst. En ökning av 
det begränsade beloppet bör inte vara 
möjlig. Av samma skäl avseende en sund 
ekonomisk förvaltning bör det vara möjligt 
att betala ut lånet i form av delbetalningar 
mot uppfyllande av resultat.

Or. en

Ändringsförslag 476
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 477
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 478
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 479
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 

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

att säkerställa en tidigareläggning av medel 
bör medlemsstaterna begära ett lånestöd 
senast den 31 augusti 2024. I syfte att 
upprätthålla en sund ekonomisk förvaltning 
bör det totala beloppet för alla lån som 
beviljas enligt denna förordning begränsas. 
Dessutom bör den högsta lånevolymen till 
varje medlemsstat inte överstiga 6,8 % av 
dess bruttonationalinkomst. En ökning av 
det begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 480
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2026. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
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överstiga 4,7 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

överstiga 4,7 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 481
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 3 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
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form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

Or. de

Ändringsförslag 482
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) På grund av de symmetriska 
effekterna i medlemsstaternas ekonomier 
bör den allmänna undantagsklausulen i 
EU:s finanspolitiska ram enligt stabilitets- 
och tillväxtpakten fortsätta att vara 
aktiverad till åtminstone den 31 december 
2027 för att ge medlemsstaterna tid och 
flexibilitet att återhämta sig. 

Or. en

Ändringsförslag 483
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
planen för återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom fyra månader.

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
planen för återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. När kommissionen 
anser att de skäl som den berörda 
medlemsstaten har lagt fram rättfärdigar 
en sådan ändring bör den bedöma denna 
nya plan inom två månader. Den berörda 
medlemsstaten och kommissionen får vid 
behov enas om att förlänga denna tidsfrist 
med en rimlig tidsperiod. Rådet bör 
godkänna bedömningen av den nya 
planen genom ett genomförandebeslut 
baserat på ett förslag från kommissionen.
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Or. en

Ändringsförslag 484
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
planen för återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom fyra månader.

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att 
komplettera, ändra eller ersätta planen för 
återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom två månader. 
Medlemsstaterna bör kunna använda 
instrumentet för tekniskt stöd i enlighet 
med förordning (EU) XX/YY [om 
inrättande av instrumentet för tekniskt 
stöd] för att komplettera, bereda eller 
ersätta sina planer för återhämtning och 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 485
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
planen för återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom fyra månader.

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
planen för återhämtning, resiliens och 
omställning under genomförandet, om 
objektiva omständigheter motiverar ett 
sådant tillvägagångssätt. Kommissionen 
bör bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom fyra månader.

Or. en
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Ändringsförslag 486
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
planen för återhämtning och resiliens 
under genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom fyra månader.

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
de årliga planerna för återhämtning och 
resiliens under genomförandet, om 
objektiva omständigheter motiverar ett 
sådant tillvägagångssätt. Kommissionen 
bör bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom två månader.

Or. en

Ändringsförslag 487
Jens Geier

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
planen för återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom fyra månader.

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
planen för återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
göra en ny utvärdering inom fyra 
månader.

Or. en

Ändringsförslag 488
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
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planen för återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom fyra månader.

planen för återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom två månader.

Or. en

Ändringsförslag 489
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
planen för återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom fyra månader.

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
planen för återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom två månader.

Or. en

Motivering

Eftersom kommissionen bör vara bekant med det allmänna innehållet i planen för 
återhämtning och resiliens är det befogat att fastställa en kortare tidsfrist för bedömning av 
ändrade planer.

Ändringsförslag 490
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att uppnå effektivitet och 
förenkling i den ekonomiska förvaltningen 
av instrumentet bör unionens ekonomiska 
stöd till planer för återhämtning och 
resiliens utformas som en finansiering 

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

baserad på uppnådda resultat mätta i 
förhållande till delmål och mål som anges i 
de godkända planerna för återhämtning och 
resiliens. Med tanke på medlemsstaternas 
brist på ekonomiska medel och det 
brådskande behovet att främja målen för 
denna förordning bör kommissionen 
ställa till förfogande en 
förhandsfinansiering på minst 20 % av 
det totala stödet från de fonder som anges 
i beslutet om godkännande av en plan för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 491
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 492
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 493
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 494
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Specifika krav när det gäller 
rapporteringen om sund ekonomisk 
förvaltning bör formuleras för 
medlemsstaterna att rapportera om i den 
årliga genomföranderapporten.

Or. en

Ändringsförslag 495
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Medlemsstaterna bör rapportera 
om sund ekonomisk förvaltning i sina 
årliga genomföranderapporter. Specifika 
krav bör därför formuleras.

Or. en

Ändringsförslag 496
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 
delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens. Det bör 

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden och 
utbetalningar. För att säkerställa 
förutsebarhet bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att lämna in ansökningar 
om utbetalningar två gånger per år.
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vara möjligt att hålla inne och annullera 
det ekonomiska bidraget om 
medlemsstaten inte genomför planen för 
återhämtning och resiliens på ett 
tillfredsställande sätt. Lämpliga 
kontradiktoriska förfaranden bör inrättas 
för att säkerställa att kommissionens 
beslut avseende innehållande, 
annullering och återkrav av betalda 
belopp respekterar medlemsstaternas rätt 
att inkomma med synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 497
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 
delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens. Det bör vara 
möjligt att hålla inne och annullera det 
ekonomiska bidraget om medlemsstaten 
inte genomför planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt. 
Lämpliga kontradiktoriska förfaranden bör 
inrättas för att säkerställa att 
kommissionens beslut avseende 
innehållande, annullering och återkrav av 
betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter.

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 
delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens. 
Kommissionen bör ställa till förfogande 
en förhandsfinansiering på upp till 20 % 
av det totala stödet från fonderna, enligt 
beslutet om godkännande av en plan för 
återhämtning och resiliens. Det bör vara 
möjligt att hålla inne och annullera det 
ekonomiska bidraget om medlemsstaten 
inte genomför planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt. 
Lämpliga kontradiktoriska förfaranden bör 
inrättas för att säkerställa att 
kommissionens beslut avseende 
innehållande, annullering och återkrav av 
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betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter. Europaparlamentet och rådet 
bör informeras i god tid innan något 
relaterat kontradiktoriskt förfarande. 

Or. en

Ändringsförslag 498
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 
delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens. Det bör vara 
möjligt att hålla inne och annullera det 
ekonomiska bidraget om medlemsstaten 
inte genomför planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt. 
Lämpliga kontradiktoriska förfaranden bör 
inrättas för att säkerställa att 
kommissionens beslut avseende 
innehållande, annullering och återkrav av 
betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter.

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 
delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens. Det bör vara 
möjligt att hålla inne, annullera och 
återkräva det ekonomiska bidraget om 
medlemsstaten inte genomför planen för 
återhämtning och resiliens på ett 
tillfredsställande sätt. Lämpliga 
kontradiktoriska förfaranden bör inrättas 
för att säkerställa att kommissionens beslut 
avseende innehållande, annullering och 
återkrav av betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter. Påföljder bör fastställas i 
händelse av bedrägeri eller grov 
misskötsel av det ekonomiska bidraget.

Or. en

Ändringsförslag 499
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds
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Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 
delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens. Det bör vara 
möjligt att hålla inne och annullera det 
ekonomiska bidraget om medlemsstaten 
inte genomför planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt. 
Lämpliga kontradiktoriska förfaranden bör 
inrättas för att säkerställa att 
kommissionens beslut avseende 
innehållande, annullering och återkrav av 
betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter.

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
för budgetåtaganden, utbetalningar, 
innehållanden, annullering och 
återbetalning av medel fastställas genom 
en delegerad akt. För att säkerställa 
förutsebarhet bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att lämna in ansökningar 
om utbetalningar två gånger per år. 
Utbetalningarna bör göras i delbetalningar 
och baseras på en positiv bedömning från 
kommissionens sida av medlemsstatens 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens. Det bör vara möjligt att hålla 
inne och annullera det ekonomiska bidraget 
om medlemsstaten inte genomför planen 
för återhämtning och resiliens på ett 
tillfredsställande sätt. Lämpliga 
kontradiktoriska förfaranden bör inrättas 
för att säkerställa att kommissionens beslut 
avseende innehållande, annullering och 
återkrav av betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 500
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 
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delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens. Det bör vara 
möjligt att hålla inne och annullera det 
ekonomiska bidraget om medlemsstaten 
inte genomför planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt. 
Lämpliga kontradiktoriska förfaranden bör 
inrättas för att säkerställa att 
kommissionens beslut avseende 
innehållande, annullering och återkrav av 
betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter.

delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens fullständiga 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens. Det bör vara möjligt att hålla 
inne och annullera det ekonomiska bidraget 
om medlemsstaten inte genomför planen 
för återhämtning och resiliens på ett 
tillfredsställande sätt. Lämpliga 
kontradiktoriska förfaranden bör inrättas 
för att säkerställa att kommissionens beslut 
avseende innehållande, annullering och 
återkrav av betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 501
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 
delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens. Det bör 
vara möjligt att hålla inne och annullera 
det ekonomiska bidraget om 
medlemsstaten inte genomför planen för 
återhämtning och resiliens på ett 
tillfredsställande sätt. Lämpliga 
kontradiktoriska förfaranden bör inrättas 
för att säkerställa att kommissionens beslut 
avseende innehållande, annullering och 
återkrav av betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 
delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens. 
Innehållande och annullering av det 
ekonomiska bidraget bör ske omedelbart 
om medlemsstaten inte genomför planen 
för återhämtning och resiliens på ett 
tillfredsställande sätt. Lämpliga 
kontradiktoriska förfaranden bör inrättas 
för att säkerställa att kommissionens beslut 
avseende innehållande, annullering och 
återkrav av betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
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synpunkter. synpunkter.
Or. en

Ändringsförslag 502
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 
delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens. Det bör vara 
möjligt att hålla inne och annullera det 
ekonomiska bidraget om medlemsstaten 
inte genomför planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt. 
Lämpliga kontradiktoriska förfaranden bör 
inrättas för att säkerställa att 
kommissionens beslut avseende 
innehållande, annullering och återkrav av 
betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter.

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör 
medlemsstaterna lämna in ansökningar om 
utbetalningar två gånger per år. 
Utbetalningarna bör göras i delbetalningar 
och baseras på en positiv bedömning från 
kommissionens sida av medlemsstatens 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens. Det bör vara möjligt att hålla 
inne och annullera det ekonomiska bidraget 
om medlemsstaten inte genomför planen 
för återhämtning och resiliens på ett 
tillfredsställande sätt. Lämpliga 
kontradiktoriska förfaranden bör inrättas 
för att säkerställa att kommissionens beslut 
avseende innehållande, annullering och 
återkrav av betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 503
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Om den europeiska 
planeringsterminen, och i synnerhet de 
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landsspecifika rekommendationerna, 
identifierar utmaningar som kräver 
brådskande reformer men den berörda 
medlemsstaten inte använder den 
tilldelade finansieringen på ett 
tillfredsställande sätt, eller om denna 
finansiering har avbrutits av 
kommissionen på grund av ett 
otillfredsställande genomförande av 
planerna för återhämtning och resiliens, 
eller i fall av brister med avseende på 
rättsstatsprincipen, ska faciliteten 
fortsätta att kunna utnyttjas för åtgärder 
på regional och lokal nivå, inklusive för 
initiativ från det civila samhället som 
bidrar till att ta itu med dessa utmaningar, 
och medel ska göras tillgängliga för 
regionala och lokala myndigheter och 
andra berörda parter, inklusive 
arbetsmarknadens parter och 
organisationer i det civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 504
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens. Dessa av 
medlemsstaterna utarbetade rapporterna 
bör vederbörligen återspeglas i de 
nationella reformprogrammen, vilka bör 
användas som ett verktyg för att rapportera 
om framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

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

Or. en

Ändringsförslag 505
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens. Dessa av 
medlemsstaterna utarbetade rapporterna 
bör vederbörligen återspeglas i de 
nationella reformprogrammen, vilka bör 
användas som ett verktyg för att rapportera 
om framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

(33) För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera två gånger per år inom den 
europeiska planeringsterminen om de 
framsteg som gjorts när det gäller att 
uppfylla planen för återhämtning och 
resiliens. Dessa av medlemsstaterna 
utarbetade rapporterna bör vederbörligen 
återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka bör användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens. För att 
genomföra planerna för återhämtning 
och resiliens kan medlemsstaterna 
använda instrumentet för tekniskt stöd i 
enlighet med förordning XX/YYYY [om 
inrättande av ett instrument för tekniskt 
stöd].

Or. en

Ändringsförslag 506
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera kvartalsvis inom den europeiska 

(33) För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera kvartalsvis inom den europeiska 



AM\1211941SV.docx 267/322 PE655.953v01-00

SV

planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens. Dessa av 
medlemsstaterna utarbetade rapporterna 
bör vederbörligen återspeglas i de 
nationella reformprogrammen, vilka bör 
användas som ett verktyg för att rapportera 
om framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

planeringsterminen, i samråd med 
arbetsmarknadens parter och 
organisationer i det civila samhället, om 
de framsteg som gjorts när det gäller att 
uppfylla planen för återhämtning och 
resiliens. Dessa av medlemsstaterna 
utarbetade rapporterna bör vederbörligen 
återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka bör användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 507
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens. Dessa av 
medlemsstaterna utarbetade rapporterna 
bör vederbörligen återspeglas i de 
nationella reformprogrammen, vilka bör 
användas som ett verktyg för att rapportera 
om framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

(33) För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning, resiliens och omställning. 
Dessa rapporter, som utarbetas av 
ackrediterade oberoende experter och 
granskas av utomstående revisorer, kan 
återspeglas i de nationella omställnings- 
och reformprogrammen, vilka bör 
användas som ett verktyg för att rapportera 
om framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 508
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För en effektiv övervakning av (33) För en effektiv övervakning av 
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genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera kvartalsvis inom den 
europeiska planeringsterminen om de 
framsteg som gjorts när det gäller att 
uppfylla planen för återhämtning och 
resiliens. Dessa av medlemsstaterna 
utarbetade rapporterna bör vederbörligen 
återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka bör användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera två gånger per år om de 
framsteg som gjorts när det gäller att 
uppfylla planen för återhämtning och 
resiliens. Dessa av medlemsstaterna 
utarbetade rapporterna bör vederbörligen 
återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka bör användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 509
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens. Dessa av 
medlemsstaterna utarbetade rapporterna 
bör vederbörligen återspeglas i de 
nationella reformprogrammen, vilka bör 
användas som ett verktyg för att rapportera 
om framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

(33) För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera två gånger per år inom den 
europeiska planeringsterminen om de 
framsteg som gjorts när det gäller att 
uppfylla planen för återhämtning och 
resiliens. Dessa av medlemsstaterna 
utarbetade rapporterna bör vederbörligen 
återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka bör användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 510
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(34) För öppenhetens skull bör de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 
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kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov informera om 
dem.

kommissionen överlämnas samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov informera om 
dem. Kommissionen bör se till att 
utgifterna inom ramen för faciliteten 
synliggörs genom att klart ange att de 
projekt som får stöd bör märkas tydligt 
som ”EU-initiativ för återhämtning”. För 
att säkerställa fullständig insyn måste 
potentiella stödmottagare, stödmottagare, 
deltagare och slutmottagare av 
finansieringsinstrument redovisas. Dessa 
ska förtecknas i ett digitalt 
övervakningssystem för EU-medel som 
ska införas av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 511
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För öppenhetens skull bör de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov informera om 
dem.

(34) För öppenhetens skull bör de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov informera om 
dem. Eventuella ytterligare samråds- eller 
informationsverksamheter före 
antagandet av planerna ska involvera 
rådet och parlamentet, såsom EU:s 
budgetmyndighet, på lika villkor.

Or. en

Ändringsförslag 512
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För öppenhetens skull bör de planer (34) För öppenhetens skull bör de planer 
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för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov informera om 
dem.

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

Or. en

Ändringsförslag 513
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För öppenhetens skull bör de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov informera om 
dem.

(34) För öppenhetens skull och för att 
främja ansvarsskyldighet bör de planer för 
återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen överlämnas skyndsamt till 
Europaparlamentet och rådet på lika 
villkor, och kommissionen bör vid behov 
informera om dem.

Or. en

Ändringsförslag 514
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner, Othmar Karas

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För öppenhetens skull bör de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov informera om 
dem.

(34) För öppenhetens skull bör de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet samtidigt, 
och kommissionen bör vid behov 
informera om dem.

Or. en
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Ändringsförslag 515
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För öppenhetens skull bör de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov informera om 
dem.

(34) För öppenhetens skull bör de årliga 
planer för återhämtning och resiliens som 
antas av kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov informera om 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 516
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 517
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För att säkerställa en effektiv och 
enhetlig tilldelning av medel från 
unionsbudgeten och för att upprätthålla 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
bör åtgärder enligt denna förordning vara 

(35) Målen för faciliteten för 
återhämtning och resiliens delas med 
andra EU-program, vilket ger fördelar 
när det gäller komplementaritet och 
synergier. Det ökar dock risken för 
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förenliga med och komplettera pågående 
unionsprogram, samtidigt som dubbel 
finansiering av samma utgifter undviks. 
Framför allt bör kommissionen och 
medlemsstaterna i alla skeden av 
förfarandet säkerställa en effektiv 
samordning för att säkerställa 
enhetlighet, samstämmighet, 
komplementaritet och synergi mellan 
olika finansieringskällor. 
Medlemsstaterna bör i detta syfte vara 
skyldiga att lägga fram relevant 
information om befintlig eller planerad 
unionsfinansiering när de lämnar in sina 
planer till kommissionen. Ekonomiskt 
stöd inom faciliteten bör tillhandahållas 
utöver det stöd som ges inom andra 
unionsfonder och program, och de 
reformer och investeringsprojekt som 
finansieras inom faciliteten bör kunna 
erhålla finansiering från andra 
unionsprogram och unionsinstrument, 
under förutsättning att sådant stöd inte 
täcker samma kostnad.

dubbelfinansiering och konkurrens 
mellan olika program, i synnerhet 
eftersom systemet kommer att omfatta 
projekt som potentiellt är stödberättigande 
inom andra politikområden, såsom 
sammanhållning, transport, energi och 
forskning.

Or. en

Ändringsförslag 518
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För att säkerställa en effektiv och 
enhetlig tilldelning av medel från 
unionsbudgeten och för att upprätthålla 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
bör åtgärder enligt denna förordning vara 
förenliga med och komplettera pågående 
unionsprogram, samtidigt som dubbel 
finansiering av samma utgifter undviks. 
Framför allt bör kommissionen och 
medlemsstaterna i alla skeden av 
förfarandet säkerställa en effektiv 
samordning för att säkerställa enhetlighet, 
samstämmighet, komplementaritet och 
synergi mellan olika finansieringskällor. 

(35) För att säkerställa en effektiv och 
enhetlig tilldelning av medel från 
unionsbudgeten och för att upprätthålla 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
bör åtgärder enligt denna förordning vara 
förenliga med och komplettera pågående 
unionsprogram, samtidigt som dubbel 
finansiering av samma utgifter undviks. 
Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt 
risken för överlappning med andra 
program som Fonden för en rättvis 
omställning eller InvestEU. Framför allt 
bör kommissionen och medlemsstaterna i 
alla skeden av förfarandet säkerställa en 
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Medlemsstaterna bör i detta syfte vara 
skyldiga att lägga fram relevant 
information om befintlig eller planerad 
unionsfinansiering när de lämnar in sina 
planer till kommissionen. Ekonomiskt stöd 
inom faciliteten bör tillhandahållas utöver 
det stöd som ges inom andra unionsfonder 
och program, och de reformer och 
investeringsprojekt som finansieras inom 
faciliteten bör kunna erhålla finansiering 
från andra unionsprogram och 
unionsinstrument, under förutsättning att 
sådant stöd inte täcker samma kostnad.

effektiv samordning för att säkerställa 
enhetlighet, samstämmighet, 
komplementaritet och synergi mellan olika 
finansieringskällor. Medlemsstaterna bör i 
detta syfte vara skyldiga att lägga fram 
relevant information om befintlig eller 
planerad unionsfinansiering när de lämnar 
in sina planer till kommissionen. 
Ekonomiskt stöd inom faciliteten bör 
tillhandahållas utöver det stöd som ges 
inom andra unionsfonder och program, och 
de reformer och investeringsprojekt som 
finansieras inom faciliteten bör kunna 
erhålla finansiering från andra 
unionsprogram och unionsinstrument, 
under förutsättning att sådant stöd inte 
täcker samma kostnad.

Or. fr

Ändringsförslag 519
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För att säkerställa en effektiv och 
enhetlig tilldelning av medel från 
unionsbudgeten och för att upprätthålla 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
bör åtgärder enligt denna förordning vara 
förenliga med och komplettera pågående 
unionsprogram, samtidigt som dubbel 
finansiering av samma utgifter undviks. 
Framför allt bör kommissionen och 
medlemsstaterna i alla skeden av 
förfarandet säkerställa en effektiv 
samordning för att säkerställa enhetlighet, 
samstämmighet, komplementaritet och 
synergi mellan olika finansieringskällor. 
Medlemsstaterna bör i detta syfte vara 
skyldiga att lägga fram relevant 
information om befintlig eller planerad 
unionsfinansiering när de lämnar in sina 
planer till kommissionen. Ekonomiskt stöd 
inom faciliteten bör tillhandahållas utöver 
det stöd som ges inom andra unionsfonder 

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

det stöd som ges inom andra unionsfonder 
och program, och de reformer och 
investeringsprojekt som finansieras inom 
faciliteten bör kunna erhålla finansiering 
från andra unionsprogram och 
unionsinstrument, under förutsättning att 
sådant stöd inte täcker samma kostnad.

Or. en

Ändringsförslag 520
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 521
Paul Tang, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Alla medel som spenderas genom 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
bör spenderas på ett effektivt sätt och ha 
en dubbel positiv inverkan på Europas 
återhämtning från krisen och på Europas 
omställning till en hållbar ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 522
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) I enlighet med principerna om 
ansvarsskyldighet och öppenhet bör 
utgifterna inom ramen för faciliteten 
omfattas av ett förfarande för beviljande 
av ansvarsfrihet i Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 523
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
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förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken.

förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering bör undvikas, särskilt för 
medlemsstaterna. Dessa krav bör i 
tillämpliga fall innefatta mätbara 
indikatorer som tjänar som grund för 
utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken. En särskild resultattavla bör 
inrättas för detta ändamål. Utgifterna 
inom ramen för faciliteten bör omfattas 
av ett förfarande för beviljande av 
ansvarsfrihet i Europaparlamentet. De 
uppgifter som samlas in i 
övervakningssyften ska samlas in 
uppdelade efter kön och inkomstnivå.

Or. en

Ändringsförslag 524
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken.

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken. En särskild resultattavla, som 
är anpassad till den sociala och 
makroekonomiska resultattavlan, bör 
inrättas för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 525
Sirpa Pietikäinen
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för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken.

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken. De uppgifter som samlas in i 
övervakningssyften ska samlas in 
uppdelade efter kön.

Or. en

Ändringsförslag 526
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken.

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken. Den sociala resultattavlan ska 
utgöra en av grunderna för 
utvärderingen.

Or. en
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Ändringsförslag 527
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken.

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken. Utgifterna inom ramen för 
faciliteten bör omfattas av ett förfarande 
för beviljande av ansvarsfrihet.

Or. en

Ändringsförslag 528
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken.

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
harmoniserade mätbara 
hållbarhetsindikatorer som tjänar som 
grund för utvärdering av instrumentens 



AM\1211941SV.docx 279/322 PE655.953v01-00

SV

inverkan på miljön, ekonomin och 
samhället.

Or. en

Ändringsförslag 529
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(37) Det är lämpligt att kommissionen 
lägger fram kvartalsrapporter för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning. Dessa rapporter bör 
innehålla utförlig information om det 
antal planer för återhämtning och 
resiliens som godkänts och som väntar på 
att godkännas, de framsteg som gjorts 
beträffande de berörda medlemsstaternas 
planer inom faciliteten, 
genomförandestatusen för varje 
medlemsstats delmål och mål, de belopp 
som omfattas av åtaganden och som 
betalats ut till varje medlemsstat samt 
totalbeloppet, de ansökningar om 
utbetalning som gjorts, de 
utbetalningsbeslut som antagits, 
innehållanden och annulleringar av 
utbetalningar, återbetalning av medel, 
mottagarna av medlen samt all övrig 
relevant information som säkerställer en 
fullständig öppenhet och 
ansvarsskyldighet. De bör också innehålla 
information om volymen på de intäkter 
som avsatts för faciliteten inom EU:s 
instrument för återhämtning under det 
föregående kvartalet, uppdelade per 
budgetpost, och hur de belopp som erhålls 
genom EU:s instrument för återhämtning 
bidragit till att uppnå målen för faciliteten. 
I enlighet med principerna om öppenhet 
och ansvarsskyldighet bör kommissionen, 
på begäran av Europaparlamentet, delta 
kvartalsvis i utfrågningar inför 
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Europaparlamentet för att rapportera om 
de verksamheter och den information som 
ingår i kvartalsrapporterna.

Or. en

Ändringsförslag 530
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(37) Det är lämpligt att kommissionen 
lägger fram en halvårsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning. Denna rapport bör 
innehålla information om de framsteg som 
medlemsstaterna gör enligt de godkända 
planerna för återhämtning och resiliens. 
Den bör också innehålla information om 
volymen på de intäkter som avsatts för 
faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost, hur de belopp 
som erhålls genom EU:s instrument för 
återhämtning bidragit till att uppnå målen 
för faciliteten samt en landsspecifik 
bedömning av volymen av de intäkter som 
bidrar till det övergripande målet att 30 % 
av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 
unionens klimat- och miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 531
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Det är lämpligt att kommissionen 
lägger fram en årsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 

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

genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning. Denna rapport bör 
innehålla information om de framsteg som 
medlemsstaterna gör enligt de godkända 
planerna för återhämtning och resiliens. 
Den bör också innehålla information om 
volymen på de intäkter som avsatts för 
faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost, hur de belopp 
som erhålls genom EU:s instrument för 
återhämtning bidragit till att uppnå målen 
för faciliteten, som en del av den årliga 
integrerade finansiella rapporteringen 
och föremål för Europaparlamentets 
förfarande för beviljande av ansvarsfrihet 
som en del av kommissionens rapport om 
ansvarsfrihet.

Or. en

Ändringsförslag 532
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 533
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 534
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Det är lämpligt att kommissionen 
lägger fram en årsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning. Denna rapport bör 
innehålla information om de framsteg som 

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

medlemsstaterna gör enligt de godkända 
planerna för återhämtning och resiliens. 
Den bör också innehålla information om 
volymen på de intäkter som avsatts för 
faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost, och hur de 
belopp som erhålls genom EU:s instrument 
för återhämtning bidragit till att uppnå 
målen för faciliteten. I detta avseende bör 
kommissionen föreslå en uppsättning 
gemensamma output- och 
prestandaindikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 535
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 536
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
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Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 537
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 538
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Facilitetens exceptionella och 
temporära karaktär för att leverera 
strukturreformerna och planerna för 
återhämtning och resiliens under en kort 
tidsperiod är den största utmaningen. 
Europaparlamentet måste följa upp hela 
processen nära och garantera 
medborgarna en demokratisk granskning. 
För att uppnå detta kan parlamentet 
inrätta ett tillfälligt särskilt utskott med 
ansvar för att rapportera om 
genomförandet av planerna för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 539
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(38) En oberoende könsmedveten 
utvärdering, i samråd med 
kvinnoorganisationer i det civila 
samhället och experter i 
jämställdhetsbudgetering, som granskar 
uppnåendet av målen för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning, 
effektiviteten i användningen av dess 
medel och dess mervärde bör genomföras. 
Utvärderingen bör om lämpligt åtföljas av 
ett förslag om ändringar av denna 
förordning. En oberoende 
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efterhandsutvärdering bör dessutom 
behandla instrumentens långsiktiga 
effekter, bland annat när det gäller 
jämställdhet mellan könen.

Or. en

Ändringsförslag 540
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(38) En oberoende utvärdering som 
granskar uppnåendet av målen för den 
facilitet som inrättas genom denna 
förordning, effektiviteten i användningen 
av dess medel och dess mervärde bör 
genomföras. Utvärderingen bör om 
lämpligt åtföljas av ett förslag om 
ändringar av denna förordning. En 
oberoende efterhandsutvärdering bör 
dessutom behandla de långsiktiga sociala, 
ekonomiska, regionala och miljömässiga 
effekterna av faciliteten, inklusive 
specifika uppgifter och resultat för varje 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 541
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Faciliteten bör vara tillgänglig för 
medlemsstater som har undertecknat 
”löftet om rättsstatens principer” och 
förbundit sig att respektera 
rättsstatsprincipen och unionens 
grundläggande värden i enlighet med 
fördragen.
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Or. en

Ändringsförslag 542
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 38b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38b) Kommissionen bör ha befogenhet 
att inleda avbrottet av åtagandet eller 
betalningsbemyndigandena till 
medlemsstater inom ramen för faciliteten 
i händelse av generella brister när det 
gäller rättsstatens principer om de 
påverkar eller riskerar att påverka 
principerna för en sund ekonomisk 
förvaltning eller skyddet av unionens 
ekonomiska intressen. Faciliteten bör 
ange tydliga regler och förfaranden för 
att inleda eller upphäva 
avbrottsmekanismen. I detta avseende bör 
förfarandet för att inleda avbrottet av 
finansieringen inom ramen för faciliteten, 
samt dess åtföljande placering i en reserv, 
blockeras endast om en kvalificerad 
majoritet i rådet eller en majoritet i 
parlamentet motsätter sig det.

Or. en

Ändringsförslag 543
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning, bör kommissionen 

utgår



PE655.953v01-00 288/322 AM\1211941SV.docx

SV

tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 13. Efter 
antagandet av en genomförandeakt bör 
det vara möjligt för den berörda 
medlemsstaten och kommissionen att 
komma överens om vissa operativa 
arrangemang av teknisk natur, med 
detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på 
tidsfrister, indikatorer för delmål och mål 
samt tillgång till underliggande data. För 
att de operativa arrangemangen med 
avseende på de rådande 
omständigheterna under genomförandet 
av planen för återhämtning och resiliens 
ska kunna fortsätta att vara relevanta bör 
det vara möjligt att ändra delar i dessa 
tekniska arrangemang genom ömsesidig 
överenskommelse. Övergripande 
finansiella regler som antas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av artikel 322 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt är tillämpliga på 
denna förordning. Dessa regler fastställs i 
budgetförordningen och bestämmer 
särskilt förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. De regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget gäller även skydd av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna, eftersom respekt för 
rättsstaten är en förutsättning för sund 
ekonomisk förvaltning och effektivt EU-
stöd.
__________________
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13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 544
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Csaba Molnár

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
delegerad akt.
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av planen för återhämtning och resiliens 
ska kunna fortsätta att vara relevanta bör 
det vara möjligt att ändra delar i dessa 
tekniska arrangemang genom ömsesidig 
överenskommelse. Övergripande 
finansiella regler som antas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av artikel 322 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt är tillämpliga på 
denna förordning. Dessa regler fastställs i 
budgetförordningen och bestämmer 
särskilt förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. De regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget gäller även skydd av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna, eftersom respekt för 
rättsstaten är en förutsättning för sund 
ekonomisk förvaltning och effektivt EU-
stöd.
__________________ __________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

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

Or. en

Ändringsförslag 545
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter enligt tillhörande 
granskningsförfarande. Efter antagandet 
av en delegerad akt bör det vara möjligt 
för den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 
operativa arrangemang av teknisk natur, 
med detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd.

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 547
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201113. Efter antagandet av en 
delegerad akt bör det vara möjligt för den 
berörda medlemsstaten och kommissionen 
att komma överens om vissa operativa 
arrangemang av teknisk natur, med 
detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. Sådana 
arrangemang, samt valet av relevanta 
delmål och mål, ska tillåta att 
infrastrukturinvesteringar som på grund 
av sin storlek och komplexitet kan kräva 
längre genomförandeperioder än 
förordningens tidsram inkluderas i 
planerna för återhämtning och resiliens.
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genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. De regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget gäller även skydd av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna, eftersom respekt för 
rättsstaten är en förutsättning för sund 
ekonomisk förvaltning och effektivt EU-
stöd.
__________________ __________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

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

Or. en

Ändringsförslag 548
Jens Geier, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets 

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

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

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 549
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 550
Marc Angel

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
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och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 13. Efter antagandet av 
en genomförandeakt bör det vara möjligt 
för den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 
operativa arrangemang av teknisk natur, 
med detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd.

och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 13. Efter antagandet av 
en genomförandeakt bör det vara möjligt 
för den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 
operativa arrangemang av teknisk natur, 
med detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd. Det följer av detta att 
inget ekonomiskt stöd som är tillgängligt 
inom ramen för faciliteten för 
återhämtning och resiliens bör beviljas 
medlemsstater som uppvisar en generell 
brist när det gäller rättsstatsprincipen.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 551
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(39) De årliga planer för återhämtning 
och resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt, efter 
Europaparlamentets och rådets beslut om 
den delegerade akten om de nationella 
återhämtningsplanernas effekter på de 
övergripande målen och strategierna i 
unionens årliga strategi för hållbar 
tillväxt och om EU:s budget. För att 
säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning, bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter och delegerade 
befogenheter som rör antagandet av 
planerna för återhämtning och resiliens och 
utbetalningen av det ekonomiska stödet när 
relevanta delmål och mål har uppnåtts bör 
utövas av kommissionen enligt förordning 
(EU) nr 182/201113 och artikel 290 i EUF-
fördraget. Efter antagandet av en 
genomförandeakt bör det vara möjligt för 
den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 
operativa arrangemang av teknisk natur, 
med detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
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ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd.

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 552
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
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ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 13. Efter antagandet av 
en genomförandeakt bör det vara möjligt 
för den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 
operativa arrangemang av teknisk natur, 
med detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 

ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 13. Efter antagandet av 
en genomförandeakt bör det vara möjligt 
för den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 
operativa arrangemang av teknisk natur, 
med detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten, demokratiska 
kontroller och motvikter, ett oberoende 
rättsväsende, mediepluralism och 
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effektivt EU-stöd. mediefrihet är grundläggande 
förutsättningar för sund ekonomisk 
förvaltning och effektivt EU-stöd samt för 
att bekämpa korruption.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 553
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 13. Efter antagandet av 
en genomförandeakt bör det vara möjligt 
för den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 
operativa arrangemang av teknisk natur, 
med detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 13. Efter antagandet av 
en genomförandeakt bör det vara möjligt 
för den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 
operativa arrangemang av teknisk natur, 
med detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
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tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd.

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 554
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 39



AM\1211941SV.docx 305/322 PE655.953v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget gäller även skydd av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna, eftersom respekt för 
rättsstaten är en förutsättning för sund 
ekonomisk förvaltning och effektivt EU-
stöd.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 555
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201113. Efter antagandet av en 
genomförandeakt bör det vara möjligt för 
den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 556
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Skäl 39



PE655.953v01-00 308/322 AM\1211941SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 13. Efter antagandet av 
en genomförandeakt bör det vara möjligt 
för den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 
operativa arrangemang av teknisk natur, 
med detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
antas av rådet genom ett 
genomförandebeslut, på förslag från 
kommissionen. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning, bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 13. Efter antagandet av 
ett genomförandebeslut bör det vara 
möjligt för den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 
operativa arrangemang av teknisk natur, 
med detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
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gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd.

grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 557
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/201113. Efter 
antagandet av en genomförandeakt bör det 
vara möjligt för den berörda medlemsstaten 
och kommissionen att komma överens om 

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
delegerad akt. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning, bör kommissionen tilldelas 
befogenheter att anta delegerade akter. 
Den befogenhet att anta akter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (FEUF). Efter antagandet av 
en delegerad akt bör det vara möjligt för 
den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 
operativa arrangemang av teknisk natur, 
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vissa operativa arrangemang av teknisk 
natur, med detaljerade uppgifter om 
aspekter av genomförandet med avseende 
på tidsfrister, indikatorer för delmål och 
mål samt tillgång till underliggande data. 
För att de operativa arrangemangen med 
avseende på de rådande omständigheterna 
under genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens ska kunna 
fortsätta att vara relevanta bör det vara 
möjligt att ändra delar i dessa tekniska 
arrangemang genom ömsesidig 
överenskommelse. Övergripande 
finansiella regler som antas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av artikel 322 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt är tillämpliga på 
denna förordning. Dessa regler fastställs i 
budgetförordningen och bestämmer särskilt 
förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. De regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget gäller även skydd av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna, eftersom respekt för 
rättsstaten är en förutsättning för sund 
ekonomisk förvaltning och effektivt EU-
stöd.

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 558
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
delegerad akt. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning, bör kommissionen tilldelas 
delegerade befogenheter. De delegerade 
befogenheter som rör antagandet av 
planerna för återhämtning och resiliens och 
utbetalningen av det ekonomiska stödet när 
tydliga delmål och mål har uppnåtts bör 
utövas av kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011. Efter antagandet av en 
delegerad akt bör det vara möjligt för den 
berörda medlemsstaten och kommissionen 
att komma överens om vissa operativa 
arrangemang av teknisk natur, med 
detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för tydliga delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
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gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd.

generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 559
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 560
Jens Geier, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) För att uppnå en snabb ekonomisk 
återhämtning bör stöd göras tillgängligt 
så snabbt och effektivt som möjligt. 
Medlemsstaterna och de 
unionsinstitutioner som är involverade i 
beslutsprocessen bör göra sitt yttersta för 
att minska handläggningstiderna och 
förenkla förfarandena så att besluten om 
faciliteten antas snabbt och smidigt.

Or. en

Ändringsförslag 561
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Faciliteten är ett centralt program 
för Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument, som en del av 
den reviderade fleråriga budgetramen. 
Utgifterna inom ramen för faciliteten 
kommer dock att omfattas av ett 
förfarande för beviljande av ansvarsfrihet 
i Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 562
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Utgifterna inom ramen för 
faciliteten bör omfattas av ett särskilt 
förfarande för beviljande av 
ansvarsfrihet, genom vilket det bör 
kontrolleras att genomförandet skett i 
enlighet med relevanta regler, inbegripet 
principerna om sund ekonomisk 
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förvaltning.
Or. en

Ändringsförslag 563
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/2013 14, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/95 15, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 16 och rådets förordning (EU) 
2017/1939 17 ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt, korrigering och utredning av 
oriktigheter och bedrägeri, krav på 
återbetalning av belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall 
administrativa sanktioner. I synnerhet 
gäller att Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet 
med förordning (EU) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, 
utföra administrativa utredningar, 
inbegripet kontroller och inspektioner på 
plats, i syfte att fastställa om det har 
förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med förordning (EU) 2017/1939 får 
Europeiska åklagarmyndigheten i 
överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 18 utreda och lagföra 
bedrägeri och andra brott som skadar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med budgetförordningen ska varje person 
eller enhet som tar emot medel från 
unionen samarbeta fullständigt för att 
skydda unionens ekonomiska intressen, ge 
kommissionen, Olaf, Europeiska 

(40) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/2013 14, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/95 15, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 16 och rådets förordning (EU) 
2017/1939 17 ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt, korrigering och utredning av 
oriktigheter och bedrägeri, krav på 
återbetalning av belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall 
administrativa sanktioner. I synnerhet 
gäller att Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet 
med förordning (EU) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, 
utföra administrativa utredningar, 
inbegripet kontroller och inspektioner på 
plats, i syfte att fastställa om det har 
förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med förordning (EU) 2017/1939 får 
Europeiska åklagarmyndigheten i 
överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 18 utreda och lagföra 
bedrägeri och andra brott som skadar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med budgetförordningen ska varje person 
eller enhet som tar emot medel från 
unionen rapportera misstänkta 
oriktigheter eller bedrägerier och 
samarbeta fullständigt för att skydda 
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åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten alla rättigheter och all 
tillgång som behövs och säkerställa att 
tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter till 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten.

unionens ekonomiska intressen, ge 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten alla rättigheter och all 
tillgång som behövs och säkerställa att 
tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter till 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten. För upptäckt och 
rapportering av oriktigheter och 
bedrägerier har kommissionen tillgång till 
it-verktyg som ska användas av mottagare 
av stöd inom ramen för faciliteten.

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

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

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

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

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

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

17 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

17 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 
bekämpande genom straffrättsliga 

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

bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 
mot unionens finansiella intressen (EUT L 
198, 28.7.2017, s. 29).

Or. en

Ändringsförslag 564
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/2013 14, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/95 15, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 16 och rådets förordning (EU) 
2017/1939 17 ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt, korrigering och utredning av 
oriktigheter och bedrägeri, krav på 
återbetalning av belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall 
administrativa sanktioner. I synnerhet 
gäller att Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet 
med förordning (EU) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, 
utföra administrativa utredningar, 
inbegripet kontroller och inspektioner på 
plats, i syfte att fastställa om det har 
förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med förordning (EU) 2017/1939 får 
Europeiska åklagarmyndigheten i 
överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 18 utreda och lagföra 
bedrägeri och andra brott som skadar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med budgetförordningen ska varje person 
eller enhet som tar emot medel från 

(40) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/2013 14, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/95 15, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 16 och rådets förordning (EU) 
2017/1939 17 ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt, korrigering och utredning av 
oriktigheter och bedrägeri, krav på 
återbetalning av belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall 
administrativa sanktioner. I synnerhet 
gäller att Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet 
med förordning (EU) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, 
utföra administrativa utredningar, 
inbegripet kontroller och inspektioner på 
plats, i syfte att fastställa om det har 
förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med förordning (EU) 2017/1939 får 
Europeiska åklagarmyndigheten i 
överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 18 utreda och lagföra 
bedrägeri och andra brott som skadar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med budgetförordningen ska varje person 
eller enhet som tar emot medel från 
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unionen samarbeta fullständigt för att 
skydda unionens ekonomiska intressen, ge 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten alla rättigheter och all 
tillgång som behövs och säkerställa att 
tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter till 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten.

unionen samarbeta fullständigt för att 
skydda unionens ekonomiska intressen, ge 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten alla rättigheter och all 
tillgång som behövs och säkerställa att 
tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter till 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten. Länder som deltar i 
Europeiska åklagarmyndighetens 
verksamheter ska erhålla en extra 
förhandsfinansiering på 5 % av sina 
planer för återhämtning och resiliens.

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

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

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

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

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

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

17 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

17 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 

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

bekämpande genom straffrättsliga 
bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 
mot unionens finansiella intressen (EUT L 
198, 28.7.2017, s. 29).

Or. en

Ändringsförslag 565
Marc Angel

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/2013 14, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/95 15, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 16 och rådets förordning (EU) 
2017/1939 17 ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt, korrigering och utredning av 
oriktigheter och bedrägeri, krav på 
återbetalning av belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall 
administrativa sanktioner. I synnerhet 
gäller att Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet 
med förordning (EU) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, 
utföra administrativa utredningar, 
inbegripet kontroller och inspektioner på 
plats, i syfte att fastställa om det har 
förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med förordning (EU) 2017/1939 får 
Europeiska åklagarmyndigheten i 
överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 18 utreda och lagföra 
bedrägeri och andra brott som skadar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med budgetförordningen ska varje person 
eller enhet som tar emot medel från 

(40) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/2013 14, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/95 15, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 16 och rådets förordning (EU) 
2017/1939 17 ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt, korrigering och utredning av 
oriktigheter och bedrägeri och bristande 
respekt för rättsstatsprincipen, krav på 
återbetalning av belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall 
administrativa sanktioner. I synnerhet 
gäller att Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet 
med förordning (EU) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, 
utföra administrativa utredningar, 
inbegripet kontroller och inspektioner på 
plats, i syfte att fastställa om det har 
förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med förordning (EU) 2017/1939 får 
Europeiska åklagarmyndigheten i 
överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 18 utreda och lagföra 
bedrägeri och andra brott som skadar 
unionens ekonomiska intressen. I enlighet 
med budgetförordningen ska varje person 
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unionen samarbeta fullständigt för att 
skydda unionens ekonomiska intressen, ge 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten alla rättigheter och all 
tillgång som behövs och säkerställa att 
tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter till 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten.

eller enhet som tar emot medel från 
unionen samarbeta fullständigt för att 
skydda unionens ekonomiska intressen, ge 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten alla rättigheter och all 
tillgång som behövs och säkerställa att 
tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter till 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten.

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

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

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

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

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

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

17 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

17 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 
bekämpande genom straffrättsliga 
bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 
mot unionens finansiella intressen (EUT L 

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

Ändringsförslag 566
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) Den exempellösa storleken på 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
nödvändiggör strängast möjliga 
granskning i europeiska skattebetalares 
intresse. Unionens budgetförfarande ska 
därför tillämpas. Revisionen av 
räkenskaperna bör göras av 
revisionsrätten. Den övergripande 
budgeten är föremål för förfarandet för 
beviljande av ansvarsfrihet.

Or. en

Ändringsförslag 567
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Eftersom målen för denna 
förordning inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna själva 
utan snarare kan uppnås bättre på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå det målet.

(41) Parlamentet ser fram emot en 
bedömning av överensstämmelsen mellan 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
och principerna om subsidiaritet och 
proportionalitet, i enlighet med artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 568
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Planerna ska stödja europeiskt 
samarbete och i största möjliga 
utsträckning generera ytterligare fördelar 
för mer än en medlemsstat, och när så är 
lämpligt ska åtgärder som kräver 
samarbete mellan två eller fler 
medlemsstater bedömas positivt.

Or. en

Ändringsförslag 569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 41b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41b) Den underliggande logiken för 
denna förordning markerar ett stort steg 
mot en ständigt närmare union. 
Översyner och regelbundna 
uppdateringar om programmets funktion 
ska därför tillhandahållas till 
Europaparlamentet och ligga till grund 
för diskussioner vid konferensen om 
Europas framtid och för diskussioner om 
unionens framtid i allmänhet.

Or. en


