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Ändringsförslag 73
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 utarbetar. 
Enligt artikel 148 i EUF-fördraget ska 
medlemsstaterna genomföra 
sysselsättningspolitik med beaktande av 
riktlinjerna för sysselsättningen. 
Samordningen av medlemsstaternas 
ekonomiska politik är därför en fråga av 
gemensamt intresse.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 74
Joachim Kuhs

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 utarbetar. 
Enligt artikel 148 i EUF-fördraget ska 
medlemsstaterna genomföra 
sysselsättningspolitik med beaktande av 
riktlinjerna för sysselsättningen. 
Samordningen av medlemsstaternas 
ekonomiska politik är därför en fråga av 

utgår
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gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 75
Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 76
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska och 
sociala utsikterna för de kommande åren 
såväl i EU som i resten av världen. I 
samband med krisen har det uppstått nya 
utmaningar och prioriteringar i unionen, 
särskilt inriktade på återhämtning och 
resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de sociala och ekonomiska 
konsekvenserna för medlemsstaterna och 
för att mildra de sociala och ekonomiska 
följdverkningarna. Den pågående covid-
19-pandemin och den tidigare ekonomiska 
och finansiella krisen 2008 har visat att 
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starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att vara 
nödvändigt att genomföra reformer och 
göra investeringar som stärker tillväxten 
för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

sunda och resilienta ekonomier och 
finansiella system som grundar sig på 
starka och hållbara ekonomiska och 
sociala strukturer hjälper medlemsstaterna 
att bättre klara av chocker och snabbare 
återhämta sig från dem. Samtidigt har de 
tydligt visat behovet av snabba och 
sammanhängande reaktioner på större 
yttre chocker som kräver beredskap i 
hälso- och sjukvårdssystemen, essentiella 
offentliga tjänster och viktiga offentliga 
sektorer samt att det finns effektiva 
mekanismer för socialt skydd. För att få 
ekonomierna och samhällena att återgå till 
en rättvis, inkluderande och hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen, vilka har förvärrats 
på grund av pandemin, kommer det att 
vara nödvändigt att genomföra reformer 
och göra investeringar som stärker 
tillväxten för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och 
samhällena och öka deras resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 77
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att 
hantera de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 och det ekonomiska dödläget 
förändrade de ekonomiska utsikterna för de 
kommande åren såväl i EU som i resten av 
världen. I samband med krisen har det 
uppstått nya prioriteringar i unionen, 
särskilt inriktade på återhämtning och 
resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från medlemsstaterna för 
att hantera de ekonomiska konsekvenserna 
för medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
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tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att 
vara nödvändigt att genomföra reformer 
och göra investeringar som stärker 
tillväxten för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
inte hjälper medlemsstaterna att bättre 
klara av chocker och snabbare återhämta 
sig från dem.

Or. fr

Ändringsförslag 78
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. Denna hälsokris har även avslöjat 
den allvarliga avsaknaden av offentliga 
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återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att 
vara nödvändigt att genomföra reformer 
och göra investeringar som stärker 
tillväxten för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

investeringar och infrastruktur i 
medlemsstaterna. Med detta instrument 
bör vår ekonomiska modell kunna få en 
ny inriktning mot de europeiska 
medborgarnas välbefinnande samt mot 
sociala och miljömässiga mål. Det måste 
syfta till en hållbar återhämtning som 
leder till investeringar som bidrar till att 
stärka ekonomisk, territoriell, miljömässig 
och social sammanhållning, främja 
offentliga investeringar, skapa 
förutsättningar för en hög 
sysselsättningsnivå samt minska 
ojämlikheterna i unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 79
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna och 
konsekvenserna på folkhälsan för 
medlemsstaterna och mildra de sociala och 
miljömässiga följdverkningarna. Den 
pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
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skillnaderna i unionen kommer det att vara 
nödvändigt att genomföra reformer och 
göra investeringar som stärker tillväxten 
för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att vara 
nödvändigt att genomföra reformer och 
göra investeringar som gör våra 
ekonomier och samhällen mer hållbara 
och resilienta. Unionens åtaganden enligt 
Parisavtalet och FN:s mål för hållbar 
utveckling, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och den europeiska 
gröna given bör vara de vägledande 
principerna för återhämtningen.

Or. en

Ändringsförslag 80
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att vara 
nödvändigt att genomföra reformer och 

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
och budgetutsikterna för de kommande 
åren såväl i EU som i resten av världen. 
I samband med krisen har det uppstått nya 
prioriteringar i unionen, särskilt inriktade 
på återhämtning och resiliens. Det behövs 
ett snabbt och samordnat svar från unionen 
för att hantera de ekonomiska och 
finansiella konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning, övervinna de ekonomiska, 
sociala, hälsomässiga och territoriella 
skillnaderna i unionen och därigenom 
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göra investeringar som stärker tillväxten 
för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

förhindra att klyftan mellan 
medlemsstaterna blir ännu större kommer 
det att vara nödvändigt att genomföra 
reformer och göra investeringar som 
stärker tillväxten för att ta itu med de 
strukturella svagheterna i ekonomierna och 
öka deras resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 81
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att vara 
nödvändigt att genomföra reformer och 
göra investeringar som stärker tillväxten 
för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på social, 
miljömässig och ekonomisk återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de sociala och ekonomiska 
konsekvenserna för medlemsstaterna och 
för att mildra de sociala och ekonomiska 
följdverkningarna. Den pågående covid-
19-pandemin och den tidigare ekonomiska 
och finansiella krisen har visat att sunda 
och resilienta ekonomier och finansiella 
system som grundar sig på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att bättre klara av chocker 
och snabbare återhämta sig från dem. För 
att få ekonomierna och samhällena att 
återgå till en hållbar återhämtning och för 
att övervinna de ekonomiska, sociala och 
territoriella skillnaderna i unionen kommer 
det att vara nödvändigt att genomföra 
hållbara och socialt inkluderande 
reformer och göra investeringar som 
stärker tillväxten för att svara på nya 
utmaningar, ta itu med de strukturella 
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svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 82
Alfred Sant

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att vara 
nödvändigt att genomföra reformer och 
göra investeringar som stärker tillväxten 
för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att konkret övervinna 
de ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att vara 
nödvändigt att genomföra reformer och 
göra investeringar som stärker tillväxten 
för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens på ett socialt och miljömässigt 
acceptabelt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 83
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att 
vara nödvändigt att genomföra reformer 
och göra investeringar som stärker 
tillväxten för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

(3) De nationella och regionala 
lockdown-åtgärderna till följd av 
covid-19-pandemin första halvåret 2020 
förändrade de ekonomiska utsikterna för de 
kommande åren såväl i EU som i resten av 
världen. I samband med krisen har det 
uppstått nya prioriteringar i unionen, 
särskilt inriktade på återhämtning och 
resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den nuvarande covid-19-pandemin och 
den tidigare ekonomiska och finansiella 
krisen har visat att utvecklingen av sunda, 
tydbara och motståndskraftiga ekonomier 
och finansiella system som bygger på 
starka aktiebaserade ekonomiska och 
sociala strukturer hjälper medlemsstaterna 
att reagera mer effektivt på kriser och att 
återhämta sig snabbare från dem. För att få 
ekonomierna och samhällena att återgå till 
en hållbar återhämtning kommer det att 
vara nödvändigt att genomföra reformer 
och göra investeringar som stärker 
tillväxten för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna, öka deras 
resiliens och minska deras beroende av 
skuldfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 84
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att vara 
nödvändigt att genomföra reformer och 
göra investeringar som stärker tillväxten 
för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
samt tillräckliga skattemässiga buffertar 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att vara 
nödvändigt att genomföra reformer och 
göra investeringar som stärker tillväxten 
för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 85
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som i 
resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
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unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att vara 
nödvändigt att genomföra reformer och 
göra investeringar som stärker tillväxten 
för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
territoriella, sociala och ekonomiska 
följdverkningarna. Den pågående covid-
19-pandemin och den tidigare ekonomiska 
och finansiella krisen har visat att sunda 
och resilienta ekonomier och finansiella 
system som grundar sig på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att bättre klara av chocker 
och snabbare återhämta sig från dem. För 
att få ekonomierna och samhällena att 
återgå till en hållbar återhämtning och för 
att övervinna de ekonomiska, sociala och 
territoriella skillnaderna i unionen kommer 
det att vara nödvändigt att genomföra 
reformer och göra investeringar som 
stärker tillväxten för att ta itu med de 
strukturella svagheterna i ekonomierna och 
öka deras resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 86
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) En grön och rättvis omställning 
måste finnas i hjärtat av unionens 
återhämtning och den europeiska gröna 
given eftersom den nya tillväxtstrategin 
måste genomföras. I detta sammanhang 
är det nödvändigt att fortsätta att etablera 
en välfärdsekonomi, genom att knyta 
samman konvergens av ekonomierna, 
ekonomiska och sociala framsteg för 
folket och hållbar utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 87
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier läggs fram tillsammans 
med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriteringar 
som ska få nationell finansiering eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas. De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
samstämmigt sätt och att mervärdet 
maximeras av det ekonomiska stöd som 
framför allt ska fås från program som 
unionen stöder inom ramen för struktur- 
och sammanhållningsfonderna, och från 
andra program.

(4) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den huvudsakliga ram 
där nationella reformprioriteringar inom 
ekonomiska och socialpolitiska områden 
identifieras och genomförandet av dem 
övervakas. Europaparlamentet har 
fastslagit att socialt ansvarsfulla reformer 
kopplade till den europeiska 
planeringsterminen måste bygga på 
solidaritet, integration, social rättvisa och 
en rättvis fördelning av förmögenhet och 
inkomster, vilket skapar en modell som 
säkerställer jämlikhet, lika möjligheter 
och socialt skydd, skyddar utsatta grupper 
och förbättrar levnadsstandarden för alla, 
vilket är de centrala principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
Särskild fokus bör läggas på jämställdhet, 
eftersom kvinnor har drabbats särskilt 
hårt av de ekonomiska konsekvenserna av 
covid-19-krisen, på det sätt som har 
beskrivits av EU-organ som Europeiska 
jämställdhetsinstitutet (EIGE) och det 
gemensamma forskningscentrumet (JRC). 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier läggs fram tillsammans 
med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriteringar 
som ska få nationell finansiering eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas.

Or. en

Ändringsförslag 88
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Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier läggs fram tillsammans 
med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriteringar 
som ska få nationell finansiering eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas. De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
samstämmigt sätt och att mervärdet 
maximeras av det ekonomiska stöd som 
framför allt ska fås från program som 
unionen stöder inom ramen för struktur- 
och sammanhållningsfonderna, och från 
andra program.

(4) På unionsnivå inriktas den 
europeiska planeringsterminen på 
principerna för den europeiska gröna 
given, principerna för den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och målen 
för hållbar utveckling, och den utgör den 
ram där nationella reformprioriteringar 
identifieras och genomförandet av dem 
övervakas. Medlemsstaterna utarbetar sina 
egna nationella fleråriga 
investeringsstrategier till stöd för dessa 
reformprioriteringar. Dessa strategier läggs 
fram tillsammans med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriteringar 
som ska få nationell finansiering eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas. De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
samstämmigt sätt och att mervärdet 
maximeras av det ekonomiska stöd som 
framför allt ska fås från program som 
unionen stöder inom ramen för struktur- 
och sammanhållningsfonderna, och från 
andra program. Parlamentet påminner om 
att på lång sikt måste den europeiska 
planeringsterminen ta hänsyn till att den 
potentiella utvecklingen av den 
ekonomiska aktiviteten i grund och botten 
beror på kapaciteten att hantera 
klimatförändringarna och skydda miljön, 
i mycket högre grad än 
konkurrensfördelar på kort sikt. De 
reformer som genomförts inom ramen för 
den europeiska planeringsterminen måste 
ta hänsyn till de sociala, klimatmässiga 
och miljömässiga konsekvenserna över 
tid.

Or. fr
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Ändringsförslag 89
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier läggs fram tillsammans 
med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriteringar 
som ska få nationell finansiering eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas. De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
samstämmigt sätt och att mervärdet 
maximeras av det ekonomiska stöd som 
framför allt ska fås från program som 
unionen stöder inom ramen för struktur- 
och sammanhållningsfonderna, och från 
andra program.

(4) På unionsnivå har den europeiska 
planeringsterminen varit den ram där 
nationella reformprioriteringar identifieras 
och genomförandet av dem övervakas. 
Å andra sidan måste den europeiska 
gröna given, målen för hållbar utveckling 
och den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter för närvarande vägleda den 
ekonomiska återhämtningen, som bör 
ligga i linje med principerna om 
solidaritet och social rättvisa. I detta 
avseende måste åtgärder för att hantera 
den ekonomiska nedgången baseras på en 
betydande grad av omfördelning av 
välfärd, för att säkerställa att kostnaderna 
för krisen inte enbart bärs av de mest 
sårbara grupperna i samhället, som fallet 
har varit tidigare. Medlemsstaterna 
utarbetar sina egna nationella fleråriga 
investeringsstrategier till stöd för dessa 
reformprioriteringar. Dessa strategier läggs 
fram tillsammans med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriteringar 
som ska få nationell finansiering eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas. De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
samstämmigt sätt och att mervärdet 
maximeras av det ekonomiska stöd som 
framför allt ska fås från program som 
unionen stöder inom ramen för struktur- 
och sammanhållningsfonderna, och från 
andra program.

Or. en

Ändringsförslag 90
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där 
nationella reformprioriteringar 
identifieras och genomförandet av dem 
övervakas. Medlemsstaterna utarbetar sina 
egna nationella fleråriga 
investeringsstrategier till stöd för dessa 
reformprioriteringar. Dessa strategier 
läggs fram tillsammans med de årliga 
nationella reformprogrammen så att 
prioriteringar som ska få nationell 
finansiering eller unionsfinansiering kan 
planeras i stora drag och samordnas. De 
bör även bidra till att unionsfinansieringen 
används på ett samstämmigt sätt och att 
mervärdet maximeras av det ekonomiska 
stöd som framför allt ska fås från program 
som unionen stöder inom ramen för 
struktur- och sammanhållningsfonderna, 
och från andra program.

(4) Medlemsstaterna bör utarbeta sina 
egna nationella fleråriga 
investeringsstrategier. De bör även bidra 
till att unionsfinansieringen används på ett 
samstämmigt sätt och att mervärdet 
maximeras av det ekonomiska stöd som 
framför allt ska fås från program som 
unionen stöder inom ramen för struktur- 
och sammanhållningsfonderna, och från 
andra program.

Or. fr

Ändringsförslag 91
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier läggs fram tillsammans 
med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriteringar 
som ska få nationell finansiering eller 

(4) På unionsnivå och tillsammans 
med Europeiska unionens olika 
åtaganden, exempelvis för att genomföra 
FN:s mål för hållbar utveckling, den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och EU:s mål för klimatet och den 
biologiska mångfalden, är den europeiska 
planeringsterminen en av ramarna för att 
identifiera utmaningar och övervaka hur 
medlemsstaterna möter dessa utmaningar. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
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unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas. De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
samstämmigt sätt och att mervärdet 
maximeras av det ekonomiska stöd som 
framför allt ska fås från program som 
unionen stöder inom ramen för struktur- 
och sammanhållningsfonderna, och från 
andra program.

nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa prioriteringar. Dessa 
strategier läggs fram tillsammans med de 
årliga nationella reformprogrammen så att 
prioriteringar som ska få nationell 
finansiering eller unionsfinansiering kan 
planeras i stora drag och samordnas. De 
bör även bidra till att unionsfinansieringen 
används på ett samstämmigt sätt och att 
mervärdet maximeras av det ekonomiska 
stöd som framför allt ska fås från program 
som unionen stöder inom ramen för 
struktur- och sammanhållningsfonderna, 
och från andra program.

Or. en

Ändringsförslag 92
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där 
nationella reformprioriteringar 
identifieras och genomförandet av dem 
övervakas. Medlemsstaterna utarbetar 
sina egna nationella fleråriga 
investeringsstrategier till stöd för dessa 
reformprioriteringar. Dessa strategier 
läggs fram tillsammans med de årliga 
nationella reformprogrammen så att 
prioriteringar som ska få nationell 
finansiering eller unionsfinansiering kan 
planeras i stora drag och samordnas. De 
bör även bidra till att unionsfinansieringen 
används på ett samstämmigt sätt och att 
mervärdet maximeras av det ekonomiska 
stöd som framför allt ska fås från program 
som unionen stöder inom ramen för 
struktur- och sammanhållningsfonderna, 
och från andra program.

(4) Nationella fleråriga 
investeringsstrategier läggs fram 
tillsammans med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriteringar 
som ska få nationell finansiering eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas. De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
samstämmigt sätt och att mervärdet 
maximeras av det ekonomiska stöd som 
framför allt ska fås från program som 
unionen stöder inom ramen för struktur- 
och sammanhållningsfonderna, och från 
andra program.

Or. en
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Ändringsförslag 93
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier läggs fram tillsammans 
med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriteringar 
som ska få nationell finansiering eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas. De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
samstämmigt sätt och att mervärdet 
maximeras av det ekonomiska stöd som 
framför allt ska fås från program som 
unionen stöder inom ramen för struktur- 
och sammanhållningsfonderna, och från 
andra program.

(4) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar där 
huvudsyftet är att utveckla 
konkurrenskraftiga ekonomier. Dessa 
strategier läggs fram tillsammans med de 
årliga nationella reformprogrammen så att 
prioriteringar som ska få nationell 
finansiering eller unionsfinansiering kan 
planeras i stora drag och samordnas. De 
bör även bidra till att unionsfinansieringen 
används på ett samstämmigt sätt och att 
mervärdet maximeras av det ekonomiska 
stöd som framför allt ska fås från program 
som unionen stöder inom ramen för 
struktur- och sammanhållningsfonderna, 
och från andra program.

Or. es

Ändringsförslag 94
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. 

(4) På unionsnivå anses den europeiska 
planeringsterminen vara den ram där 
nationella reformprioriteringar identifieras 
och genomförandet av dem övervakas. Den 
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Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier läggs fram tillsammans 
med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriteringar 
som ska få nationell finansiering eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora 
drag och samordnas. De bör även bidra 
till att unionsfinansieringen används på 
ett samstämmigt sätt och att mervärdet 
maximeras av det ekonomiska stöd som 
framför allt ska fås från program som 
unionen stöder inom ramen för struktur- 
och sammanhållningsfonderna, och från 
andra program.

rådande covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella 
krisen 2008 har dock visat behovet av att 
upphäva tillväxt- och stabilitetspakten och 
ersätta den med en pakt för hållbar 
utveckling och sysselsättning, som 
kommer att främja rättvis, inkluderande 
och hållbar tillväxt, sysselsättning av hög 
kvalitet och miljöskydd, i linje med den 
europeiska gröna given, Parisavtalet, 
målen för hållbar utveckling och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 95
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att fördjupa den ekonomiska 
och monetära unionen och förbättra den 
demokratiska ansvarsskyldigheten för den 
bör rollen som europeisk ekonomi- och 
finansminister skapas, på det sätt som 
föreskrivs i kommissionens meddelande 
av den 6 december 2017 om en europeisk 
ekonomi- och finansminister och 
Europaparlamentets resolution av den 
16 februari 2017 om att förbättra 
Europeiska unionens funktionssätt genom 
att utnyttja Lissabonfördragets potential. 
Den europeiska ekonomi- och 
finansministern skulle vara ledamot av 
kommissionen och leda Eurogruppen och 
Europeiska stabilitetsmekanismens 
styrelse. Han eller hon skulle vara 
ansvarig gentemot Europaparlamentet 
när det gäller både euroområdesformatet 
och det utvidgade formatet. Den 
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europeiska ekonomi- och finansministern 
skulle spela en aktiv roll genom att utöva 
tillsyn över, övervaka och utvärdera 
tekniskt stöd, för medlemsstater vars 
valuta är euro.

Or. en

Ändringsförslag 96
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2017/82515 
inrättades stödprogrammet för 
strukturreformer för perioden 2017–2020, 
med en budget på 142 800 000 euro. 
Programmet inrättades för att stärka 
medlemsstaternas kapacitet att förbereda 
och genomföra tillväxtfrämjande 
förvaltnings- och strukturreformer, 
inklusive genom bistånd för att använda 
unionsfonderna effektivt och 
ändamålsenligt. Tekniskt stöd enligt 
programmet ges av kommissionen på 
begäran av en medlemsstat, och det kan 
omfatta ett brett spektrum av 
politikområden. Föreliggande förordning 
är utformad som en fortsättning på det 
programmet, som har mottagits positivt av 
medlemsstaterna.

utgår

_________________
15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/825 av den 17 maj 
2017 om inrättande av stödprogrammet 
för strukturreformer för perioden 2017–
2020 och om ändring av förordningarna 
(EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 
1305/2013 (EUT L 129, 19.5.2017, s. 1).

Or. fr
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Ändringsförslag 97
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2017/82515 
inrättades stödprogrammet för 
strukturreformer för perioden 2017–2020, 
med en budget på 142 800 000 euro. 
Programmet inrättades för att stärka 
medlemsstaternas kapacitet att förbereda 
och genomföra tillväxtfrämjande 
förvaltnings- och strukturreformer, 
inklusive genom bistånd för att använda 
unionsfonderna effektivt och 
ändamålsenligt. Tekniskt stöd enligt 
programmet ges av kommissionen på 
begäran av en medlemsstat, och det kan 
omfatta ett brett spektrum av 
politikområden. Föreliggande förordning är 
utformad som en fortsättning på det 
programmet, som har mottagits positivt av 
medlemsstaterna.

(5) Genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2017/82515 
inrättades stödprogrammet för 
strukturreformer för perioden 2017–2020, 
med en budget på 142 800 000 euro. 
Programmet inrättades för att stärka 
medlemsstaternas kapacitet att förbereda 
och genomföra tillväxtfrämjande 
förvaltnings- och strukturreformer, 
inklusive genom bistånd för att använda 
unionsfonderna effektivt och 
ändamålsenligt. Tekniskt stöd enligt 
programmet ges av kommissionen på 
begäran av en medlemsstat, och det kan 
omfatta ett brett spektrum av 
politikområden. Föreliggande förordning är 
utformad som en fortsättning på det 
programmet, som har mottagits positivt av 
medlemsstaterna, samtidigt som de 
nödvändiga förbättringarna och 
justeringarna införlivas.

_________________ _________________
15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/825 av den 17 maj 
2017 om inrättande av stödprogrammet för 
strukturreformer för perioden 2017–2020 
och om ändring av förordningarna (EU) nr 
1303/2013 och (EU) nr 1305/2013 (EUT L 
129, 19.5.2017, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/825 av den 17 maj 
2017 om inrättande av stödprogrammet för 
strukturreformer för perioden 2017–2020 
och om ändring av förordningarna (EU) nr 
1303/2013 och (EU) nr 1305/2013 (EUT L 
129, 19.5.2017, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 98
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför bör ett 
instrument för tekniskt stöd bör inrättas 
genom den här förordningen för att 
fortsätta att stödja medlemsstaterna i 
genomförandet av reformer.

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför bör ett 
instrument för tekniskt stöd bör inrättas 
genom den här förordningen för att stärka 
stödet till medlemsstaterna i 
genomförandet av reformer och 
investeringar. Instrumentet för tekniskt 
stöd bör spela en nyckelroll för att hjälpa 
medlemsstaterna att utforma och 
genomföra sina planer för återhämtning 
och resiliens enligt förordningen om 
inrättande av faciliteten för återhämtning 
och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 99
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför bör ett 
instrument för tekniskt stöd bör inrättas 
genom den här förordningen för att 
fortsätta att stödja medlemsstaterna i 
genomförandet av reformer.

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför bör ett 
instrument för tekniskt stöd bör inrättas 
genom den här förordningen för att 
fortsätta att stödja medlemsstaterna i 
genomförandet av reformer och att stödja 
det brådskande genomförandet av de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens enligt den tillfälliga faciliteten 
för återhämtning och resiliens.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför bör ett 
instrument för tekniskt stöd bör inrättas 
genom den här förordningen för att 
fortsätta att stödja medlemsstaterna i 
genomförandet av reformer.

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför bör ett 
instrument för tekniskt stöd inrättas genom 
den här förordningen för att fortsätta att 
stödja medlemsstaterna i genomförandet av 
reformer, men det bör noteras att på 
grund av förslagets brådskande karaktär 
gjordes ingen ny konsekvensbedömning.

Or. fr

Ändringsförslag 101
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför bör ett 
instrument för tekniskt stöd bör inrättas 
genom den här förordningen för att 
fortsätta att stödja medlemsstaterna i 
genomförandet av reformer.

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför bör ett 
instrument för tekniskt stöd bör inrättas 
genom den här förordningen för att 
fortsätta att stödja medlemsstaterna i 
genomförandet av reformer och 
investeringar som främjar en rättvis, 
inkluderande och hållbar tillväxt och 
ekonomisk, social och territoriell 
konvergens.

Or. en
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Ändringsförslag 102
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför bör ett 
instrument för tekniskt stöd bör inrättas 
genom den här förordningen för att 
fortsätta att stödja medlemsstaterna i 
genomförandet av reformer.

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför kan ett 
instrument för tekniskt stöd bör inrättas 
genom den här förordningen för att 
fortsätta att stödja medlemsstaterna i 
genomförandet av reformer.

Or. en

Ändringsförslag 103
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför bör ett 
instrument för tekniskt stöd bör inrättas 
genom den här förordningen för att 
fortsätta att stödja medlemsstaterna i 
genomförandet av reformer.

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför inrättades ett 
förstärkt instrument för tekniskt stöd 
genom den här förordningen för att 
fortsätta att stödja medlemsstaterna i 
genomförandet av reformer.

Or. en

Ändringsförslag 104
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med Agenda 
2030 för hållbar utveckling.

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet att 
30 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen och minst 10 % ska 
stödja målen för biologisk mångfald. För 
att avspegla unionens åtagande om att 
genomföra den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter bör instrumentet för 
tekniskt stöd dessutom bidra till att 
genomföra socialt ansvarsfulla reformer 
som är baserade på solidaritet, 
integration, social rättvisa och en rättvis 
fördelning av välfärd för att säkerställa 
jämlikhet, inkludering och socialt skydd, 
skydda sårbara grupper, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och 
förbättra levnadsvillkoren för alla 
medborgare. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till övergången till en 
rättvis, inkluderande, hållbar och resilient 
cirkulär ekonomi och ligga i linje med 
Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 105
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med Agenda 
2030 för hållbar utveckling.

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s hållbara 
tillväxtstrategi och unionens åtaganden att 
genomföra Parisavtalet och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och uppfylla Förenta nationernas mål för 
hållbar utveckling, kommer instrumentet 
för tekniskt stöd att bidra till att 
rationalisera klimatinsatserna och till att 
uppnå det övergripande målet att 30 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska stödja 
klimatmålen och 10 % ska stödja målen 
för biologisk mångfald. Instrumentet för 
tekniskt stöd bör också bidra till 
genomförandet av unionens och 
medlemsstaternas åtaganden inom ramen 
för den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet biologisk 
mångfald och skyddet av naturkapital och 
stöd till den cirkulära ekonomin och ligga i 
linje med Agenda 2030 för hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 106
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 

(7) Den akuta situation som har 
uppstått till följd av covid-19-krisen 
kräver att unionen skjuter upp den 
europeiska gröna given som EU:s 
tillväxtstrategi och unionens åtaganden att 
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kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera 
klimatinsatserna och till att uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna 
i EU-budgeten ska stödja klimatmålen. 
Relevanta åtgärder bör identifieras under 
utarbetandet och genomförandet av 
instrumentet och på nytt bedömas i 
samband med relevanta utvärderingar och 
översyner. Det bör också bidra till att 
hantera bredare miljöutmaningar och 
sociala utmaningar inom unionen, 
inbegripet skyddet av naturkapital och 
stöd till den cirkulära ekonomin och ligga 
i linje med Agenda 2030 för hållbar 
utveckling.

genomföra Parisavtalet och uppfylla 
Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling tills hälsokrisen är löst och 
viruset har utrotats. Relevanta åtgärder 
bör identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner.

Or. en

Ändringsförslag 107
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med Agenda 

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner genom att 
viktiga prestations-, resultat- och 
effektindikatorer regelbundet samlas in, 
däribland de målvärden som ska uppnås. 
Det bör också bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
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2030 för hållbar utveckling. naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med Agenda 
2030 för hållbar utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 108
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, 
Valérie Hayer

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med Agenda 
2030 för hållbar utveckling.

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet att 
30 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen och 10 % av unionens 
budget ska stödja målen för biologisk 
mångfald. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med Agenda 
2030 för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 109
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande 25 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska stödja 
klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med Agenda 
2030 för hållbar utveckling.

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och pelaren för sociala 
rättigheter samt uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet att 
40 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med Agenda 
2030 för hållbar utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 110
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 

(7) Om den europeiska gröna given 
betraktas som ett bidrag till EU:s 
tillväxtstrategi och unionens åtaganden att 
genomföra Parisavtalet och uppfylla 
Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling, kommer instrumentet för 
tekniskt stöd att bidra till att rationalisera 
klimatinsatserna och till att uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska stödja klimatmålen. 
Relevanta åtgärder bör identifieras under 
utarbetandet och genomförandet av 
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bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med Agenda 
2030 för hållbar utveckling.

instrumentet och på nytt bedömas i 
samband med relevanta utvärderingar och 
översyner. Det bör också bidra till att 
hantera bredare miljöutmaningar och 
sociala utmaningar inom unionen, 
inbegripet skyddet av naturkapital och stöd 
till den cirkulära ekonomin och ligga i linje 
med Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 111
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med Agenda 
2030 för hållbar utveckling.

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturresurser och främjande av 
energiomställningen och ligga i linje med 
Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 112
Isabel Benjumea Benjumea
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Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet 
att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med Agenda 
2030 för hållbar utveckling.

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna. 
Relevanta åtgärder bör identifieras under 
utarbetandet och genomförandet av 
instrumentet och på nytt bedömas i 
samband med relevanta utvärderingar och 
översyner. Det bör också bidra till att 
hantera bredare miljöutmaningar och 
sociala utmaningar inom unionen, 
inbegripet skyddet av naturkapital och stöd 
till den cirkulära ekonomin och ligga i linje 
med Agenda 2030 för hållbar utveckling, 
med beaktande av tillväxtmålen och 
stabilitetspakten.

Or. es

Ändringsförslag 113
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given och unionens åtaganden att 
genomföra Parisavtalet och uppfylla 
Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling, kommer instrumentet för 
tekniskt stöd att bidra till att rationalisera 
klimatinsatserna och till att uppnå det 
övergripande målet att 30 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska stödja klimatmålen. 
Relevanta åtgärder bör identifieras under 
utarbetandet och genomförandet av 
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genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med Agenda 
2030 för hållbar utveckling.

instrumentet och på nytt bedömas i 
samband med relevanta utvärderingar och 
översyner. Det bör också bidra till att 
hantera bredare miljöutmaningar, sociala 
utmaningar och digitaliseringsutmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med Agenda 
2030 för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 114
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Digitalisering är av stor vikt inom 
alla områden av unionens ekonomi och 
samhälle, och därför bör instrumentet för 
tekniskt stöd stödja medlemsstaterna i 
arbetet med att säkerställa en digital 
återhämtning och omställning genom 
reformer och investeringar i digital 
infrastruktur och digitala färdigheter och 
lösningar för e-förvaltning som kommer 
att bidra till det övergripande målet att 
skapa en digital inre marknad.

Or. en

Ändringsförslag 115
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
stärka medlemsstaternas och de regionala 
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territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

och lokala myndigheternas administrativa 
kapacitet när det gäller deras 
institutioner, offentliga förvaltning och 
ekonomiska och sociala sektorer, och det 
bör bistå nationella, regionala och lokala 
myndigheter i deras ansträngningar att 
utforma, utveckla och genomföra 
reformer. Dessutom bör det främja 
unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer och investeringar 
som ger stöd till en hållbar och rättvis 
ekonomisk, social och jämställd 
återhämtning efter covid-19-pandemin. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 116
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8)  Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning och regionala 
utveckling genom att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer och investeringar som 
är nödvändiga för att uppnå ekonomisk och 
social återhämtning, resiliens och 
konvergens på ett rättvist och 
inkluderande sätt. I detta syfte bör det 
bidra till att stärka medlemsstaternas 
administrativa förmåga att genomföra 
unionsrätten när det gäller de utmaningar 
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sociala sektorer står inför. som institutioner, styrning, offentlig 
förvaltning och ekonomiska och sociala 
sektorer står inför samt centrala 
prioriteringar och mål som den 
europeiska gröna given, Parisavtalet, 
principen om att inte orsaka betydande 
skada, målen för hållbar utveckling, den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
den digitala omvandlingen och 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 117
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens, 
med full respekt för den nationella 
suveräniteten.

Or. en

Ändringsförslag 118
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, konkurrenskraft, resiliens 
och konvergens. I detta syfte bör det bidra 
till att stärka medlemsstaternas 
administrativa förmåga att förbättra hur 
medborgarnas behov tillgodoses och 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Or. es

Ändringsförslag 119
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar 
för att genomföra reformer som är 
nödvändiga för att uppnå ekonomisk och 
social återhämtning, resiliens och 
konvergens. I detta syfte bör det bidra till 
att stärka medlemsstaternas administrativa 
förmåga att genomföra unionsrätten när 
det gäller de utmaningar som 
institutioner, styrning, offentlig 
förvaltning och ekonomiska och sociala 
sektorer står inför.

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
stödja medlemsstaternas genomförande av 
reformer för att uppnå ekonomisk och 
social återhämtning, resiliens och 
konvergens. I detta syfte bör 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra alla åtgärder som beslutas 
på nationell nivå för att understödja 
återhämtningen stärkas.

Or. en
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Ändringsförslag 120
Alfred Sant

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra skräddarsydda reformer 
som är nödvändiga för att uppnå 
ekonomisk och social återhämtning, 
resiliens och uppåtgående konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 121
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
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de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

de utmaningar som institutioner, styrning 
och offentlig förvaltning, även på regional 
och lokal nivå, samt ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 122
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen, Moritz Körner

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas institutionella och 
administrativa förmåga att genomföra 
unionsrätten när det gäller de utmaningar 
som institutioner, styrning, offentlig 
förvaltning och ekonomiska och sociala 
sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 123
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
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territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, konkurrenskraft, resiliens 
och konvergens. I detta syfte bör det bidra 
till att stärka medlemsstaternas 
administrativa förmåga att genomföra 
unionsrätten när det gäller de utmaningar 
som institutioner, styrning, offentlig 
förvaltning och ekonomiska och sociala 
sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 124
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer och investeringar 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och rättvis 
konvergens. I detta syfte bör det bidra till 
att stärka medlemsstaternas administrativa 
förmåga att genomföra unionsrätten när det 
gäller de utmaningar som institutioner, 
styrning, offentlig förvaltning och 
ekonomiska och sociala sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar 
för att genomföra reformer som är 
nödvändiga för att uppnå ekonomisk och 
social återhämtning, resiliens och 
konvergens. I detta syfte bör det bidra till 
att stärka medlemsstaternas administrativa 
förmåga att genomföra unionsrätten när det 
gäller de utmaningar som institutioner, 
styrning, offentlig förvaltning och 
ekonomiska och sociala sektorer står inför.

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja medlemsstaternas ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
för att genomföra reformer som är 
nödvändiga för att uppnå ekonomisk och 
social återhämtning, resiliens och 
konvergens. I detta syfte bör det bidra till 
att stärka medlemsstaternas administrativa 
förmåga att genomföra unionsrätten när det 
gäller de utmaningar som institutioner, 
styrning, offentlig förvaltning och 
ekonomiska och sociala sektorer står inför.

Or. fr

Ändringsförslag 126
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

De här ekonomiska förändringarna utgör 
ganska ofta ett paradigmskifte och hela 
samhälls- och företagsekosystemet måste 
stödja förändringen, men det är ändå 
nödvändigt att medlemsstaterna främjar 
nya typer av offentlig-privata partnerskap 
och projektinkubatorer där olika 
verksamhetsinitiativ kan föras samman 
till stöd för varandra och skapa 
bärkraftiga affärsmodeller och initiativ 
för att uppfylla målen i den gröna given 
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och klimatomställningsmålen. 
Instrumentet för tekniskt stöd kan 
användas för att finansiera sådana 
initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 127
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer och 
investeringar och, i synnerhet, att 
utarbeta, genomföra, se över och förbättra 
de nationella återhämtnings- och 
resiliensplanerna i enlighet med 
förordningen om inrättande av en facilitet 
för återhämtning och resiliens, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

Or. en

Ändringsförslag 128
Alfred Sant

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra skräddarsydda 
reformer, bland annat genom utbyte av god 
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lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

praxis i förekommande fall, lämpliga 
processer och metoder, digital 
uppgradering samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser.

Or. en

Ändringsförslag 129
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

(9) I syfte att tillföra instrumentets 
mervärde som ska visas från fall till fall 
bör de särskilda målen för instrumentet för 
tekniskt stöd vara att hjälpa de nationella 
myndigheterna att utforma, utveckla och 
genomföra reformer, bland annat genom 
utbyte av god praxis, lämpliga processer 
och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser.

Or. fr

Ändringsförslag 130
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

(9) Det särskilda målet för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att ge bidrag till 
medlemsstaterna, vilka ska användas för 
att stödja de nationella offentliga 
förvaltningarnas arbete för att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
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genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

Or. en

Ändringsförslag 131
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder, 
företrädesvis digitala, kompatibla 
strategier, samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser.

Or. en

Ändringsförslag 132
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen, Moritz Körner

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, särskilt 
genom att förse experter med lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser.
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Or. en

Ändringsförslag 133
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra hållbara reformer 
och investeringar, bland annat genom 
utbyte av god praxis, lämpliga processer 
och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser.

Or. en

Ändringsförslag 134
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra hållbara reformer, 
bland annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

Or. en

Ändringsförslag 135
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Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, förutsatt att man kan 
visa subsidiaritetsprincipen vars mål inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna själva och där 
ingripanden från unionen kan tillföra ett 
mervärde jämfört med om 
medlemsstaterna agerar helt på egen 
hand, fortsätta att tillhandahålla tekniskt 
stöd inom ett brett spektrum av 
politikområden, bland annat offentlig 
finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

Or. fr

Ändringsförslag 136
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
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spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen. Dessa reformer bör inte 
ingå i redovisningen av de utgifter som 
anges i stabilitets- och tillväxtpakten.

Or. fr

Ändringsförslag 137
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd, 
främjande av ett aktivt åldrande, 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, civilskydd samt asyl-, 
migrations- och gränspolitik. Särskild 
tonvikt bör läggas på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen.

Or. en
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Ändringsförslag 138
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
utforma, utveckla och genomföra 
reformer och investeringar inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, energi och klimat, folkhälsa, 
omsorg och barnomsorg, bostäder, social 
infrastruktur och social välfärd. Särskild 
tonvikt bör läggas på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 139
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
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förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, 
omskolning och kompetenshöjning för 
arbetstagare, barn- och ungdomspolitik, 
hållbar utveckling, folkhälsa, social 
infrastruktur och social välfärd. Särskild 
tonvikt bör läggas på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 140
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder 
som främjar den gröna och digitala 
omställningen.

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd.

Or. en

Ändringsförslag 141
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden som hör 
samman med hållbar utveckling, med 
kampen mot fattigdom och ojämlikhet och 
med social välfärd, däribland offentlig 
finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning och 
folkhälsa. Särskild tonvikt bör läggas på 
åtgärder som främjar den gröna och 
digitala omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 142
Alfred Sant

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med sina behov av reformer inom 
alla viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, en nystart för turismsektorn, 
folkhälsa och social välfärd. Särskild 
tonvikt bör läggas på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen.
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Or. en

Ändringsförslag 143
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd 
samt skapandet av projektinkubatorer. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 144
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
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offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och öppna digitala 
omställningen.

Or. en

Motivering

Med öppen digital omvandling avses tanken att de åtgärder som finansieras av faciliteten för 
återhämtning och resiliens bör bidra till öppna lösningar, vars programvara och maskinvara 
kommer att vara tillgängliga för att verifieras och studeras av vem som helst. Till skillnad 
från patentskyddade lösningar kommer detta att öka innovationen och öppenheten.

Ändringsförslag 145
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att reformerna ska få ett brett 
stöd bör de medlemsstater som vill dra 
nytta av programmet åläggas att samråda 
med berörda parter vid utarbetandet av 
förslag till paket, däribland lokala och 
regionala myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens organisationer och 
civilsamhället, i enlighet med de relevanta 
bestämmelserna i kommissionens 
delegerade förordning (EU) nr 240/2014, 
samt de nationella parlamenten.

Or. en

Ändringsförslag 146
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
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Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I denna förordning fastställs en 
finansieringsram för instrumentet för 
tekniskt stöd som ska utgöra det särskilda 
referensbeloppet i den mening som avses 
i det interinstitutionella avtalet om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning16 för 
Europaparlamentet och rådet under det 
årliga budgetförfarandet.

utgår

_________________
16 Interinstitutionellt avtal av den 13 april 
2016 mellan Europaparlamentet, 
Europeiska unionens råd och Europeiska 
kommissionen om bättre lagstiftning 
(EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

Or. fr

Ändringsförslag 147
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att målen i denna förordning 
ska uppnås bör tilldelningen av 
finansieringsramen utföras i stadier. I det 
första stadiet på tjugo månader bör 
hälften av den totala finansieringsramen 
göras tillgänglig för medlemsstaterna, och 
de kan då få upp till det högsta anslaget. 
I det andra steget bör det belopp som 
ännu inte tilldelats tilldelas utöver 
resterande finansieringsram.

Or. en

Ändringsförslag 148
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Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att tillgodose ytterligare behov 
inom ramen för instrumentet för tekniskt 
stöd bör medlemsstaterna kunna överföra 
medel till instrumentets budget som 
öronmärkts för delad förvaltning i 
unionsfonderna, i enlighet med det 
förfarande som fastställts för det 
ändamålet. Överförda medel bör 
användas i enlighet med reglerna i det 
instrumentet och uteslutande till förmån 
för den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen bör ge den berörda 
medlemsstaten återkoppling om 
användningen av de extra, frivilliga 
bidragen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 149
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att tillgodose ytterligare behov 
inom ramen för instrumentet för tekniskt 
stöd bör medlemsstaterna kunna överföra 
medel till instrumentets budget som 
öronmärkts för delad förvaltning i 
unionsfonderna, i enlighet med det 
förfarande som fastställts för det 
ändamålet. Överförda medel bör användas 
i enlighet med reglerna i det instrumentet 
och uteslutande till förmån för den berörda 
medlemsstaten. Kommissionen bör ge den 
berörda medlemsstaten återkoppling om 
användningen av de extra, frivilliga 
bidragen.

(12) För att tillgodose ytterligare behov 
inom ramen för instrumentet för tekniskt 
stöd bör medlemsstaterna kunna överföra 
medel till instrumentets budget som 
öronmärkts för delad förvaltning i 
unionsfonderna, i enlighet med det 
förfarande som fastställts för det 
ändamålet. Dessa budgetöverföringar bör 
ha en övre gräns på 2 % av de 
ekonomiska medel som är hänförliga till 
den aktuella medlemsstaten under 
gemensamma förvaltningsprogram under 
perioden 2021–2027. Överförda medel bör 
användas i enlighet med reglerna i det 



PE657.172v01-00 54/183 AM\1212336SV.docx

SV

instrumentet och uteslutande till förmån för 
den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen bör ge den berörda 
medlemsstaten återkoppling om 
användningen av de extra, frivilliga 
bidragen.

Or. en

Ändringsförslag 150
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att tillgodose ytterligare behov 
inom ramen för instrumentet för tekniskt 
stöd bör medlemsstaterna kunna överföra 
medel till instrumentets budget som 
öronmärkts i faciliteten för återhämtning 
och resiliens, i enlighet med det 
förfarande som fastställts för det 
ändamålet. Överförda medel bör 
användas i enlighet med reglerna i det 
instrumentet och uteslutande till förmån 
för den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen bör ge den berörda 
medlemsstaten återkoppling om 
användningen av de extra, frivilliga 
bidragen. I enlighet med denna 
förordning bör vid användningen av dessa 
ytterligare medel reglerna i instrumentet 
för tekniskt stöd följas och medlen 
användas för de ändamål som anges i 
instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 151
José Manuel Fernandes

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

(12a) På grund av de exceptionella 
omständigheterna under 
covid-19-pandemin, bör relevanta 
åtgärder som påbörjats efter den 1 
februari 2020 vara berättigade till 
finansiering genom instrumentet, 
förutsatt att de genomför målen i 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 152
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Instrumentet för tekniskt stöd bör 
användas på begäran, för att stödja 
genomförandet av reformer som 
medlemsstaterna tagit initiativ till, reformer 
kopplade till ekonomiska styrprocesser 
eller åtgärder knutna till genomförandet av 
unionsrätten och reformer när det gäller 
genomförandet av ekonomiska 
anpassningsprogram. Tekniskt stöd bör 
även ges till utarbetande och genomförande 
av de återhämtningsplaner som ska 
genomföras enligt förordning (EU) 
ÅÅÅÅ/XX.

(13) Instrumentet för tekniskt stöd bör 
användas på begäran, för att stödja 
genomförandet av reformer som 
medlemsstaterna tagit initiativ till, reformer 
kopplade till ekonomiska styrprocesser 
eller åtgärder knutna till genomförandet av 
unionsrätten och reformer när det gäller 
genomförandet av ekonomiska 
anpassningsprogram. Tekniskt stöd bör 
även ges till utarbetande och genomförande 
av de återhämtningsplaner som ska 
genomföras enligt förordning (EU) 
ÅÅÅÅ/XX. I samband med den allvarliga 
ekonomiska nedgången i unionen bör 
ekonomiska återhämtningsplaner 
prioriteras.

Or. fr

Ändringsförslag 153
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Instrumentet för tekniskt stöd bör 
användas på begäran, för att stödja 
genomförandet av reformer som 
medlemsstaterna tagit initiativ till, 
reformer kopplade till ekonomiska 
styrprocesser eller åtgärder knutna till 
genomförandet av unionsrätten och 
reformer när det gäller genomförandet av 
ekonomiska anpassningsprogram. 
Tekniskt stöd bör även ges till utarbetande 
och genomförande av de 
återhämtningsplaner som ska genomföras 
enligt förordning (EU) ÅÅÅÅ/XX.

(13) Instrumentet för tekniskt stöd bör 
användas på begäran, för att stödja 
genomförandet av reformer och 
investeringar som medlemsstaterna tagit 
initiativ till som främjar rättvis, 
inkluderande och hållbar tillväxt, 
påskyndar skapandet av arbetstillfällen av 
hög kvalitet, ökar produktiviteten, 
stimulerar hållbara investeringar i den 
reala ekonomin och stärker den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen i unionen eller 
åtgärder knutna till genomförandet av 
unionsrätten. Tekniskt stöd bör även ges 
till utarbetande och genomförande av de 
återhämtningsplaner som ska genomföras 
enligt förordning (EU) ÅÅÅÅ/XX.

Or. en

Ändringsförslag 154
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Instrumentet för tekniskt stöd bör 
användas på begäran, för att stödja 
genomförandet av reformer som 
medlemsstaterna tagit initiativ till, reformer 
kopplade till ekonomiska styrprocesser 
eller åtgärder knutna till genomförandet av 
unionsrätten och reformer när det gäller 
genomförandet av ekonomiska 
anpassningsprogram. Tekniskt stöd bör 
även ges till utarbetande och genomförande 
av de återhämtningsplaner som ska 
genomföras enligt förordning (EU) 
ÅÅÅÅ/XX.

(13) Instrumentet för tekniskt stöd bör 
användas på begäran, för att stödja 
genomförandet av reformer och 
investeringar som medlemsstaterna tagit 
initiativ till, reformer och investeringar 
kopplade till ekonomiska styrprocesser 
eller åtgärder knutna till genomförandet av 
unionsrätten och reformer när det gäller 
genomförandet av ekonomiska 
anpassningsprogram. Tekniskt stöd bör 
även ges till utarbetande och genomförande 
och översyn av de återhämtningsplaner 
som ska genomföras enligt förordningen 
om faciliteten för återhämtning och 



AM\1212336SV.docx 57/183 PE657.172v01-00

SV

resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 155
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Instrumentet för tekniskt stöd bör 
användas på begäran, för att stödja 
genomförandet av reformer som 
medlemsstaterna tagit initiativ till, reformer 
kopplade till ekonomiska styrprocesser 
eller åtgärder knutna till genomförandet av 
unionsrätten och reformer när det gäller 
genomförandet av ekonomiska 
anpassningsprogram. Tekniskt stöd bör 
även ges till utarbetande och 
genomförande av de återhämtningsplaner 
som ska genomföras enligt förordning 
(EU) ÅÅÅÅ/XX.

(13) Instrumentet för tekniskt stöd bör 
användas på begäran, för att stödja 
genomförandet av reformer som 
medlemsstaterna tagit initiativ till, reformer 
kopplade till ekonomiska styrprocesser 
eller åtgärder knutna till genomförandet av 
unionsrätten och reformer när det gäller 
genomförandet av ekonomiska 
anpassningsprogram. Tekniskt stöd bör 
även ges till utarbetande, genomförande 
och vid behov översyn av de 
återhämtningsplaner som ska genomföras 
enligt förordning (EU) ÅÅÅÅ/XX.

Or. en

Ändringsförslag 156
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I enlighet med de regler och 
förfaranden som redan finns inom ramen 
för det tidigare programmet 
(stödprogrammet för strukturreformer) bör 
ett lätt förfarande för att lämna in 
ansökningar om tekniskt stöd införas. Av 
denna anledning bör ansökningar från 
medlemsstaterna lämnas in senast den 
31 oktober under ett kalenderår. Med 

(14) I enlighet med de regler och 
förfaranden som redan finns inom ramen 
för det tidigare programmet 
(stödprogrammet för strukturreformer) bör 
ett lätt förfarande för att lämna in 
ansökningar om tekniskt stöd införas. Av 
denna anledning bör ansökningar från 
medlemsstaterna eller regionala och 
lokala myndigheter lämnas in senast den 
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hänsyn tagen till de allmänna principerna 
om likabehandling, sund ekonomisk 
förvaltning och öppenhet bör det fastställas 
lämpliga kriterier för att analysera de 
ansökningar som medlemsstaterna lämnar 
in. Dessa kriterier bör basera sig på hur 
akuta, allvarliga och omfattande problemen 
är samt stödbehoven inom de 
politikområden som är avsedda att få 
tekniskt stöd.

31 oktober under ett kalenderår. Med 
hänsyn tagen till de allmänna principerna 
om likabehandling, sund ekonomisk 
förvaltning och öppenhet bör det fastställas 
lämpliga kriterier för att analysera de 
ansökningar som medlemsstaterna lämnar 
in. Dessa kriterier bör basera sig på hur 
akuta, allvarliga och omfattande problemen 
är samt stödbehoven inom de 
politikområden som är avsedda att få 
tekniskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 157
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I enlighet med de regler och 
förfaranden som redan finns inom ramen 
för det tidigare programmet 
(stödprogrammet för strukturreformer) bör 
ett lätt förfarande för att lämna in 
ansökningar om tekniskt stöd införas. Av 
denna anledning bör ansökningar från 
medlemsstaterna lämnas in senast den 
31 oktober under ett kalenderår. Med 
hänsyn tagen till de allmänna principerna 
om likabehandling, sund ekonomisk 
förvaltning och öppenhet bör det fastställas 
lämpliga kriterier för att analysera de 
ansökningar som medlemsstaterna lämnar 
in. Dessa kriterier bör basera sig på hur 
akuta, allvarliga och omfattande problemen 
är samt stödbehoven inom de 
politikområden som är avsedda att få 
tekniskt stöd.

(14) I enlighet med de regler och 
förfaranden som redan finns inom ramen 
för det tidigare programmet 
(stödprogrammet för strukturreformer) bör 
ett lätt förfarande för att lämna in 
ansökningar om tekniskt stöd införas. Av 
denna anledning bör ansökningar från 
medlemsstaterna lämnas in senast den 
31 oktober under ett kalenderår. Med 
hänsyn tagen till de allmänna principerna 
om likabehandling, sund ekonomisk 
förvaltning och öppenhet bör det fastställas 
lämpliga kriterier för att analysera de 
ansökningar som medlemsstaterna lämnar 
in. Dessa kriterier ska basera sig på hur 
akuta, allvarliga och omfattande problemen 
är samt stödbehoven inom de 
politikområden som är avsedda att få 
tekniskt stöd.

Or. fr

Ändringsförslag 158



AM\1212336SV.docx 59/183 PE657.172v01-00

SV

Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Mottagare av instrumentet för 
tekniskt stöd måste som en del av begäran 
om tekniskt stöd konsultera lokala och 
regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter och representanter för 
civilsamhället.

Or. en

Ändringsförslag 159
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd bör samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet, och kommissionen bör vid behov 
göra kommunikationsinsatser.

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd bör samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet, och kommissionen bör vid behov 
göra kommunikationsinsatser. Dessutom 
kan Europaparlamentets behöriga utskott 
bjuda in representanter från 
kommissionen till utskottet eller utskotten 
för att diskutera de åtgärder som planeras 
och vidtas i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 160
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen, Moritz Körner
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Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd bör samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet, och kommissionen bör vid behov 
göra kommunikationsinsatser.

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, garanterad öppenhet 
och synlighet för unionens åtgärd bör 
samarbets- och stödplanerna, med förbehåll 
för vissa villkor som skyddar känslig 
information, överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov göra 
kommunikationsinsatser. Kommissionen 
kommer på sin webbplats att offentliggöra 
en fullständig och regelbundet 
uppdaterad förteckning över de projekt 
som stöds och för vart och ett av dem det 
anslagna beloppet.

Or. en

Ändringsförslag 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd bör samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet, och kommissionen bör vid behov 
göra kommunikationsinsatser.

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och 
demokratisk legitimitet för unionens åtgärd 
bör samarbets- och stödplanerna, med 
förbehåll för vissa villkor som skyddar 
känslig information, överlämnas till 
Europaparlamentet, den berörda 
medlemsstatens nationella parlament och 
rådet, och kommissionen bör vid behov 
göra kommunikationsinsatser.

Or. en

Ändringsförslag 162
José Manuel Fernandes
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Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd bör samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet, och kommissionen bör vid behov 
göra kommunikationsinsatser.

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd bör samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till och granskas av 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov göra 
kommunikationsinsatser.

Or. en

Ändringsförslag 163
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd bör samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet, och kommissionen bör vid behov 
göra kommunikationsinsatser.

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd bör samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 164
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd bör samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet, och kommissionen bör vid behov 
göra kommunikationsinsatser.

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd ska samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet, och kommissionen ska vid behov 
göra kommunikationsinsatser.

Or. fr

Ändringsförslag 165
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 
tekniska stödåtgärderna och innehållet i 
arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
genomförandeakter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer är det nödvändigt att 
tillåta en medfinansieringsgrad för bidrag 
på upp till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna. För att göra det möjligt att 
snabbt sätta in tekniskt stöd i akuta 
situationer bör bestämmelser fastställas för 
antagande av specialåtgärder under en 
begränsad tidsperiod. En begränsad del av 
budgeten för arbetsprogrammet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör därför 
öronmärkas för specialåtgärder.

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 
tekniska stödåtgärderna och innehållet i 
arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
genomförandeakter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer är det nödvändigt att 
tillåta en medfinansieringsgrad för bidrag 
på upp till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna. För att göra det möjligt att 
snabbt sätta in tekniskt stöd i akuta 
situationer bör bestämmelser fastställas för 
antagande av specialåtgärder under en 
begränsad tidsperiod efter yttrande av 
parlamentet med hänsyn tagen till 
tillfälliga särskilda bestämmelser. En 
begränsad del av budgeten för 
arbetsprogrammet för instrumentet för 
tekniskt stöd bör därför öronmärkas för 
specialåtgärder.

Or. fr
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Ändringsförslag 166
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 
tekniska stödåtgärderna och innehållet i 
arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
genomförandeakter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer är det nödvändigt att 
tillåta en medfinansieringsgrad för bidrag 
på upp till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna. För att göra det möjligt att 
snabbt sätta in tekniskt stöd i akuta 
situationer bör bestämmelser fastställas för 
antagande av specialåtgärder under en 
begränsad tidsperiod. En begränsad del av 
budgeten för arbetsprogrammet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör därför 
öronmärkas för specialåtgärder.

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 
tekniska stödåtgärderna och innehållet i 
arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
genomförandeakter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer är det nödvändigt att 
tillåta en medfinansieringsgrad för bidrag 
på upp till 80 % av de stödberättigande 
kostnaderna. För att göra det möjligt att 
snabbt sätta in tekniskt stöd i akuta 
situationer bör bestämmelser fastställas för 
antagande av specialåtgärder under en 
begränsad tidsperiod. En begränsad del av 
budgeten för arbetsprogrammet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör därför 
öronmärkas för specialåtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 167
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 
tekniska stödåtgärderna och innehållet i 
arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
genomförandeakter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 
tekniska stödåtgärderna och innehållet i 
arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
delegerade akter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 
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medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer är det nödvändigt att 
tillåta en medfinansieringsgrad för bidrag 
på upp till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna. För att göra det möjligt att 
snabbt sätta in tekniskt stöd i akuta 
situationer bör bestämmelser fastställas för 
antagande av specialåtgärder under en 
begränsad tidsperiod. En begränsad del av 
budgeten för arbetsprogrammet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör därför 
öronmärkas för specialåtgärder.

medlemsstaternas eller regionala och 
lokala myndigheters ansträngningar för att 
genomföra reformer är det nödvändigt att 
tillåta en medfinansieringsgrad för bidrag 
på upp till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna. För att göra det möjligt att 
snabbt sätta in tekniskt stöd i akuta 
situationer bör bestämmelser fastställas för 
antagande av specialåtgärder under en 
begränsad tidsperiod. En begränsad del av 
budgeten för arbetsprogrammet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör därför 
öronmärkas för specialåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 168
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 
tekniska stödåtgärderna och innehållet i 
arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
genomförandeakter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer är det nödvändigt att 
tillåta en medfinansieringsgrad för bidrag 
på upp till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna. För att göra det möjligt att 
snabbt sätta in tekniskt stöd i akuta 
situationer bör bestämmelser fastställas för 
antagande av specialåtgärder under en 
begränsad tidsperiod. En begränsad del av 
budgeten för arbetsprogrammet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör därför 
öronmärkas för specialåtgärder.

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 
tekniska stödåtgärderna och innehållet i 
arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
delegerade akter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer och investeringar är 
det nödvändigt att tillåta en 
medfinansieringsgrad för bidrag på upp till 
100 % av de stödberättigande kostnaderna. 
För att göra det möjligt att snabbt sätta in 
tekniskt stöd i akuta situationer bör 
bestämmelser fastställas för antagande av 
specialåtgärder under en begränsad 
tidsperiod. En begränsad del av budgeten 
för arbetsprogrammet för instrumentet för 
tekniskt stöd bör därför öronmärkas för 
specialåtgärder.
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Or. en

Ändringsförslag 169
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 
tekniska stödåtgärderna och innehållet i 
arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
genomförandeakter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer är det nödvändigt att 
tillåta en medfinansieringsgrad för bidrag 
på upp till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna. För att göra det möjligt att 
snabbt sätta in tekniskt stöd i akuta 
situationer bör bestämmelser fastställas för 
antagande av specialåtgärder under en 
begränsad tidsperiod. En begränsad del av 
budgeten för arbetsprogrammet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör därför 
öronmärkas för specialåtgärder.

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 
tekniska stödåtgärderna och innehållet i 
arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
genomförandeakter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer är det nödvändigt att 
tillåta en medfinansieringsgrad för bidrag 
på upp till 33 % av de stödberättigande 
kostnaderna. För att göra det möjligt att 
snabbt sätta in tekniskt stöd i akuta 
situationer bör bestämmelser fastställas för 
antagande av specialåtgärder under en 
begränsad tidsperiod. En begränsad del av 
budgeten för arbetsprogrammet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör därför 
öronmärkas för specialåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 170
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 
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tekniska stödåtgärderna och innehållet i 
arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
genomförandeakter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer är det nödvändigt att 
tillåta en medfinansieringsgrad för bidrag 
på upp till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna. För att göra det möjligt att 
snabbt sätta in tekniskt stöd i akuta 
situationer bör bestämmelser fastställas för 
antagande av specialåtgärder under en 
begränsad tidsperiod. En begränsad del av 
budgeten för arbetsprogrammet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör därför 
öronmärkas för specialåtgärder.

tekniska stödåtgärderna och innehållet i 
arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
delegerade akter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer är det nödvändigt att 
tillåta en medfinansieringsgrad för bidrag 
på upp till 75 % av de stödberättigande 
kostnaderna. För att göra det möjligt att 
snabbt sätta in tekniskt stöd i akuta 
situationer bör bestämmelser fastställas för 
antagande av specialåtgärder under en 
begränsad tidsperiod. En begränsad del av 
budgeten för arbetsprogrammet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör därför 
öronmärkas för specialåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 171
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Alla åtgärder som finansieras 
genom faciliteten för reform och 
återhämtning bör bidra till en öppen 
digital omvandling på så sätt att all 
programvara eller maskinvara som är 
resultat av dem bör vara tillgängliga för 
allmänheten för verifiering och studier. 
Det ökar innovationen och öppenheten. 
För att säkerställa en så effektiv och 
öppen användning av offentliga medel 
som möjligt bör därför alla resultat och 
biprodukter av tekniskt stöd enligt detta 
instrument därför ha öppen åtkomst och 
vara tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 172
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Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att medel från 
unionsbudgeten tilldelas på ett effektivt 
och samstämmigt sätt och att principen om 
sund ekonomisk förvaltning upprätthålls 
bör åtgärder enligt denna förordning vara 
förenliga med och bygga vidare på 
pågående unionsprogram, samtidigt som 
dubbelfinansiering av samma utgift 
undviks. Kommissionen och 
medlemsstaten bör, under processens alla 
stadier, särskilt säkerställa en 
ändamålsenlig samordning så att 
konsekvens, samstämmighet, 
komplementaritet och synergi säkerställs i 
samspelet mellan finansieringskällor, 
inklusive när det gäller det tekniska 
biståndet för dessa.

(18) För att säkerställa att medel från 
unionsbudgeten tilldelas på ett effektivt 
och samstämmigt sätt och att principen om 
sund ekonomisk förvaltning upprätthålls 
bör åtgärder enligt denna förordning vara 
förenliga med och bygga vidare på 
pågående unionsprogram, samtidigt som 
dubbelfinansiering av samma utgift 
undviks. Kommissionen och 
medlemsstaten bör, under processens alla 
stadier, särskilt säkerställa en 
ändamålsenlig samordning så att 
konsekvens, samstämmighet, 
komplementaritet och synergi säkerställs i 
samspelet mellan finansieringskällor, 
inklusive när det gäller det tekniska 
biståndet för dessa. Eftersom risken för 
dubbelfinansiering inte kan uteslutas, 
särskilt som ett förenklat förfarande 
föreskrivs med tanke på skyndsamheten, 
måste varje ärende utredas med högsta 
noggrannhet.

Or. fr

Ändringsförslag 173
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att medel från 
unionsbudgeten tilldelas på ett effektivt 
och samstämmigt sätt och att principen om 
sund ekonomisk förvaltning upprätthålls 
bör åtgärder enligt denna förordning vara 
förenliga med och bygga vidare på 
pågående unionsprogram, samtidigt som 

(18) För att säkerställa att medel från 
unionsbudgeten tilldelas på ett effektivt 
och samstämmigt sätt och att principen om 
sund ekonomisk förvaltning upprätthålls 
bör åtgärder enligt denna förordning vara 
förenliga med och bygga vidare på 
pågående unionsprogram, samtidigt som 
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dubbelfinansiering av samma utgift 
undviks. Kommissionen och 
medlemsstaten bör, under processens alla 
stadier, särskilt säkerställa en 
ändamålsenlig samordning så att 
konsekvens, samstämmighet, 
komplementaritet och synergi säkerställs i 
samspelet mellan finansieringskällor, 
inklusive när det gäller det tekniska 
biståndet för dessa.

dubbelfinansiering av samma utgift 
undviks. Kommissionen och 
medlemsstaten eller den regionala och 
lokala myndigheten bör, under processens 
alla stadier, särskilt säkerställa en 
ändamålsenlig samordning så att 
konsekvens, samstämmighet, 
komplementaritet och synergi säkerställs i 
samspelet mellan finansieringskällor, 
inklusive när det gäller det tekniska 
biståndet för dessa.

Or. en

Ändringsförslag 174
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning ska 
instrumentet som inrättas i denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlas in genom särskilda 
krav på övervakning, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
undviks, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets 
konsekvenser i praktiken.

(19) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning ska 
instrumentet som inrättas i denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlas in genom särskilda 
krav på övervakning, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
undviks, administrativa förfaranden 
förenklas och administrativt samarbete 
främjas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets 
konsekvenser i praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 175
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning ska 
instrumentet som inrättas i denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlas in genom särskilda 
krav på övervakning, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
undviks, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets 
konsekvenser i praktiken.

(19) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning ska 
instrumentet som inrättas i denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlas in genom särskilda 
krav på övervakning, särskilt för 
medlemsstaterna. Dessa krav bör i 
tillämpliga fall innefatta mätbara 
indikatorer som tjänar som grund för 
utvärdering av instrumentets konsekvenser 
i praktiken.

Or. fr

Ändringsförslag 176
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning ska 
instrumentet som inrättas i denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlas in genom särskilda 
krav på övervakning, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
undviks, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets 
konsekvenser i praktiken.

(19) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning ska 
instrumentet som inrättas i denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlas in genom särskilda 
krav på övervakning, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
undviks, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör innefatta mätbara 
indikatorer som tjänar som grund för 
utvärdering av instrumentets konsekvenser 
i praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 177
Dimitrios Papadimoulis
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för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör avlägga en årlig 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av denna förordning. 
En oberoende halvtidsutvärdering som 
granskar måluppfyllelsen för det 
instrument som inrättas genom denna 
förordning, resursanvändningens 
effektivitet och instrumentets mervärde bör 
göras. Dessutom bör en oberoende 
efterhandsutvärdering behandla 
instrumentets effekt på lång sikt.

(20) Kommissionen bör avlägga en årlig 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av denna förordning. 
En oberoende halvtidsutvärdering som 
granskar måluppfyllelsen för det 
instrument som inrättas genom denna 
förordning, resursanvändningens 
effektivitet och instrumentets mervärde bör 
göras. Om så är nödvändigt bör denna 
halvtidsutvärderingsrapport åtföljas av 
lagstiftningsförslag om ändring av denna 
förordning. Dessutom bör en oberoende 
efterhandsutvärdering behandla 
instrumentets effekt på lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 178
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör avlägga en årlig 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av denna förordning. 
En oberoende halvtidsutvärdering som 
granskar måluppfyllelsen för det 
instrument som inrättas genom denna 
förordning, resursanvändningens 
effektivitet och instrumentets mervärde bör 
göras. Dessutom bör en oberoende 
efterhandsutvärdering behandla 
instrumentets effekt på lång sikt.

(20) Kommissionen bör avlägga en årlig 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av denna förordning. 
En oberoende halvtidsutvärdering som 
granskar måluppfyllelsen för det 
instrument som inrättas genom denna 
förordning, resursanvändningens 
effektivitet och instrumentets mervärde bör 
göras. En oberoende efterhandsutvärdering 
ska behandla instrumentets effekt på lång 
sikt och resultaten ska meddelas 
parlamentet.

Or. fr
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Ändringsförslag 179
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) För att uppnå en bättre 
utvärdering av instrumentet bör en 
efterhandsutvärdering på begäran 
offentliggöras av de nationella 
myndigheterna varje gång en medlemsstat 
begär tekniskt stöd om inte utlämnandet 
av delar av den skulle hota 
allmänintressen i medlemsstaten. Det 
kommer inte bara att möjliggöra en bättre 
utvärdering, utan det kommer också att 
säkerställa ett bättre samarbete mellan 
kommissionen och de nationella och 
lokala myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 180
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Arbetsprogrammen för 
genomförandet av tekniskt stöd bör 
fastställas. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning, bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. De 
övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller för denna förordning. Dessa regler 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
(budgetförordningen)17 och reglerar särskilt 

(21) Arbetsprogrammen för 
genomförandet av tekniskt stöd bör 
fastställas. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning, bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. De 
övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller för denna förordning. Dessa regler 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
(budgetförordningen)17 och reglerar särskilt 
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förfarandet för fastställande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. Regler som 
antas på grundval av artikel 322 i EUF-
fördraget gäller även skyddet av unionens 
budget vid generella brister när det gäller 
rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, 
eftersom respekten för rättsstatsprincipen 
är en förutsättning för en sund ekonomisk 
förvaltning och en verkningsfull EU-
finansiering.

förfarandet för fastställande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar.

_________________ _________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 
541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

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

Or. fr

Ändringsförslag 181
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Arbetsprogrammen för 
genomförandet av tekniskt stöd bör 
fastställas. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning, bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. De 
övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 

(21) Arbetsprogrammen för 
genomförandet av tekniskt stöd bör 
fastställas. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning, bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. De 
övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
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gäller för denna förordning. Dessa regler 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
(budgetförordningen)17 och reglerar särskilt 
förfarandet för fastställande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. Regler som 
antas på grundval av artikel 322 i EUF-
fördraget gäller även skyddet av unionens 
budget vid generella brister när det gäller 
rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, 
eftersom respekten för rättsstatsprincipen 
är en förutsättning för en sund ekonomisk 
förvaltning och en verkningsfull EU-
finansiering.

gäller för denna förordning. Dessa regler 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
(budgetförordningen)17 och reglerar särskilt 
förfarandet för fastställande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar.

_________________ _________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 
541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

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

Or. en

Ändringsförslag 182
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Arbetsprogrammen för 
genomförandet av tekniskt stöd bör 
fastställas. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning, bör kommissionen tilldelas 

(21) Arbetsprogrammen för 
genomförandet av tekniskt stöd bör 
fastställas. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning, bör kommissionen tilldelas 
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genomförandebefogenheter. De 
övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller för denna förordning. Dessa regler 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
(budgetförordningen)17 och reglerar särskilt 
förfarandet för fastställande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. Regler som 
antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget gäller även skyddet av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
sund ekonomisk förvaltning och en 
verkningsfull EU-finansiering.

genomförandebefogenheter. De 
övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller för denna förordning. Dessa regler 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
(budgetförordningen)17 och reglerar särskilt 
förfarandet för fastställande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. Regler som 
antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget gäller även skyddet av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) ÅÅÅÅ/XX [mekanismen 
när det gäller rättsstatens principer i den 
fleråriga budgetramen], eftersom 
respekten för rättsstatsprincipen är en 
förutsättning för en sund ekonomisk 
förvaltning och en verkningsfull 
EU-finansiering.

_________________ _________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 
541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

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

Or. en

Ändringsförslag 183
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Arbetsprogrammen för 
genomförandet av tekniskt stöd bör 
fastställas. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning, bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. De 
övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller för denna förordning. Dessa regler 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
(budgetförordningen)17 och reglerar särskilt 
förfarandet för fastställande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. Regler som 
antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget gäller även skyddet av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
sund ekonomisk förvaltning och en 
verkningsfull EU-finansiering.

(21) Arbetsprogrammen för 
genomförandet av tekniskt stöd bör 
fastställas. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning, bör kommissionen tilldelas 
befogenhet att anta delegerade akter. De 
övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller för denna förordning. Dessa regler 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
(budgetförordningen)17 och reglerar särskilt 
förfarandet för fastställande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. Regler som 
antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget gäller även skyddet av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
sund ekonomisk förvaltning och en 
verkningsfull EU-finansiering.

_________________ _________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 
541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

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

Or. en
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Ändringsförslag 184
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Eftersom målet 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 förordningen inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 185
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Eftersom målet 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 förordningen inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

(23) Målet för denna förordning måste 
fortfarande klara det subsidiaritetstest 
som krävs i artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går förordningen inte utöver vad som antas 
vara nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 186
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Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förordningen fastställs målen för 
instrumentet, budgeten för perioden 2021–
2027, formerna för unionsfinansiering och 
reglerna för tillhandahållande av sådan 
finansiering.

I förordningen fastställs de allmänna och 
särskilda målen för instrumentet, budgeten 
för perioden 2021–2027, formerna för 
unionsfinansiering och reglerna för 
tillhandahållande av sådan finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 187
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta program är inte föremål för de 
regler som fastställs i stabilitets- och 
tillväxtpakten.

Or. fr

Ändringsförslag 188
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) tekniskt stöd: åtgärder som hjälper 
medlemsstaterna att genomföra 
institutionella och administrativa reformer 
som ökar tillväxt och resiliens.

(1) tekniskt stöd: åtgärder som hjälper 
medlemsstaterna att genomföra 
institutionella och administrativa, hållbara, 
socialt inkluderande reformer och 
investeringar som ökar tillväxt och 
resiliens samt stärka den sociala dialogen.
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Or. en

Ändringsförslag 189
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) tekniskt stöd: åtgärder som hjälper 
medlemsstaterna att genomföra 
institutionella och administrativa reformer 
som ökar tillväxt och resiliens.

(1) tekniskt stöd: åtgärder som hjälper 
medlemsstaterna att genomföra 
institutionella och administrativa reformer 
som ökar tillväxt och socialt och 
miljömässigt hållbar resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 190
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) tekniskt stöd: åtgärder som hjälper 
medlemsstaterna att genomföra 
institutionella och administrativa reformer 
som ökar tillväxt och resiliens.

(1) tekniskt stöd: åtgärder som hjälper 
medlemsstaterna att genomföra reformer 
och investeringar som främjar rättvis, 
inkluderande och hållbar social och 
ekonomisk tillväxt, konvergens och 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 191
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(1) tekniskt stöd: åtgärder som hjälper 
medlemsstaterna att genomföra 
institutionella och administrativa reformer 
som ökar tillväxt och resiliens.

(1) tekniskt stöd: åtgärder som hjälper 
medlemsstaterna eller regionala och 
lokala administrativa enheter att 
genomföra institutionella och 
administrativa reformer som förbättrar 
hållbarhet och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 192
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) tekniskt stöd: åtgärder som hjälper 
medlemsstaterna att genomföra 
institutionella och administrativa reformer 
som ökar tillväxt och resiliens.

(1) tekniskt stöd: åtgärder som hjälper 
medlemsstaterna att genomföra 
institutionella och administrativa och 
strukturella reformer som ökar tillväxt och 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 193
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) hållbara reformer: åtgärder som
i) på ett varaktigt och hållbart sätt 
förändrar strukturen i en ekonomi, 
samhällenas institutionella och rättsliga 
ram och förmågan för allmänna tjänster i 
viss skolverksamhet och barnomsorg samt 
hälso- och sjukvårdstjänster, offentlig 
förvaltning och civilsamhället att anpassa 
sig till förändringar, inklusive att 
förbättra sin motståndskraft mot kriser,
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ii) förbättrar sammanhållningen, 
konvergensen och minskar regionala 
skillnader i enlighet med artikel 174 och
iii) är anpassade efter Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
särskilt det femte målet som rör 
jämställdhet, Parisavtalet och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 194
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) reformer: reformer som
i) är knutna till genomförandet av 
fördragets mål, eller
ii) har som mål att möta ekonomiska, 
sociala, miljö- och hälsorelaterade 
utmaningar i syfte att förbättra 
konvergensen och sammanhållningen och 
minska de regionala skillnaderna eller
iii) främjar rättvis, inkluderande och 
hållbar tillväxt i linje med den europeiska 
gröna given, Parisavtalet, principen om 
att inte orsaka betydande skada, målen för 
hållbar utveckling och den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 195
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar 
för att genomföra reformer som är 
nödvändiga för att uppnå ekonomisk och 
social återhämtning, resiliens och 
uppåtgående ekonomisk och social 
konvergens, och att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 196
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer och uppmuntra 
investeringar som stöder en hållbar och 
jämställd ekonomisk och social 
återhämtning bortom covid-19-pandemin 
och som är nödvändiga för att uppnå 
resiliens och uppåtgående ekonomisk och 
social konvergens, för att effektivt bemöta 
de landsspecifika rekommendationer som 
antagits inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen, och för att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
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sociala sektorer står inför, jämte för att 
förverkliga politiska mål i linje med 
unionens och medlemsstaternas 
åtaganden i Parisavtalet, särskilt målet att 
uppnå unionens klimat- och energimål 
senast 2030 och klimatneutralitet senast 
2050, i Förenta nationernas mål för 
hållbar utveckling och i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 197
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer och främja de 
offentliga investeringar som är 
nödvändiga för att uppnå ekonomisk och 
social återhämtning, resiliens, uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens och 
minskad fattigdom och ojämlikhet, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför. Tekniskt stöd 
ska begäras av medlemsstaterna och det 
ska inte vara bindande. Politiska mål ska 
ligga i linje med den europeiska gröna 
given, FN:s mål för hållbar utveckling 
och den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 198
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning och regional 
utveckling genom att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer och investeringar som 
är nödvändiga för att uppnå ekonomisk och 
social återhämtning, resiliens och 
uppåtgående ekonomisk och social 
konvergens på ett rättvist och 
inkluderande sätt, och att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför och att bidra till 
genomförandet av unionens centrala 
prioriteringar och mål såsom den 
europeiska gröna given, Parisavtalet, 
principen om att inte orsaka betydande 
skada, målen för hållbar utveckling, den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
digital omvandling och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 199
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 



PE657.172v01-00 84/183 AM\1212336SV.docx

SV

stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer och investeringar 
som är nödvändiga för att uppnå rättvis 
ekonomisk och social återhämtning, 
resiliens och uppåtgående ekonomisk och 
social konvergens, att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför, samt att bidra 
till genomförandet av unionens och 
medlemsstaternas åtaganden i 
Parisavtalet, Förenta nationernas mål för 
hållbar utveckling, 
jämställdhetsintegrering och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 200
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar 
för att genomföra reformer som är 
nödvändiga för att uppnå ekonomisk och 
social återhämtning, resiliens och 
uppåtgående ekonomisk och social 
konvergens, och att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning i medlemsstaterna för att 
genomföra reformer som är nödvändiga för 
att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och för 
att stärka sin administrativa förmåga.

Or. fr
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Ändringsförslag 201
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar 
för att stärka sin administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens, 
med full respekt för den nationella 
suveräniteten.

Or. en

Ändringsförslag 202
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar 
för att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
stödja medlemsstaternas genomförande av 
reformer som är nödvändiga för att uppnå 
ekonomisk och social återhämtning, 
resiliens och konvergens genom att stärka 
deras administrativa förmåga att 
genomföra alla åtgärder som beslutas på 
nationell nivå till stöd för 
återhämtningen.
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offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 203
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, konkurrenskraft, resiliens 
och uppåtgående ekonomisk och social 
konvergens, och att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
stärka sin administrativa förmåga och 
rättsliga ram i syfte att genomföra 
unionsrätten när det gäller de utmaningar 
som institutioner, styrning, offentlig 
förvaltning och ekonomiska och sociala 
sektorer står inför.

Or. es

Ändringsförslag 204
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar 
för att genomföra reformer som är 

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaterna i deras 
ansträngningar för att genomföra 
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nödvändiga för att uppnå ekonomisk och 
social återhämtning, resiliens och 
uppåtgående ekonomisk och social 
konvergens, och att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

skräddarsydda reformer som är 
nödvändiga för att uppnå ekonomisk och 
social återhämtning, resiliens och 
uppåtgående ekonomisk och social 
konvergens, och att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 205
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, 
inbegripet anslutning till euroområdet för 
de medlemsstaterna som har förbundit sig 
att ansluta sig, och att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 206
José Manuel Fernandes
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Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning och 
offentlig förvaltning, inklusive på regional 
och lokal nivå, samt ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 207
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen, Moritz Körner

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin institutionella och 
administrativa förmåga att genomföra 
unionsrätten när det gäller de utmaningar 
som institutioner, styrning, offentlig 
förvaltning och ekonomiska och sociala 
sektorer står inför.
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Or. en

Ändringsförslag 208
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, 
konkurrenskraft och att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 209
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara
(a) att skydda och främja unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning efter den exceptionellt 
symmetriska ekonomiska chock som 
upplevts i unionen efter utbrottet av covid-
19, genom att låta alla regioner och 
medlemsstater ge stöd till en hållbar 
återhämtning och stimulera och stödja 
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regioner och medlemsstater för att 
förbättra deras ekonomiska, sociala och 
administrativa krisberedskap och resiliens 
mot framtida chocker,
(b) att ge stöd till medlemsstaternas 
ansträngningar att förbättra sin 
administrativa kapacitet på alla 
förvaltningsnivåer för att genomföra 
unionslagstiftningen och politiska mål 
i enlighet med unionens och 
medlemsstaternas åtaganden i 
Parisavtalet, FN:s mål för hållbar 
utveckling och den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter,
(c) att bidra till att ta itu med nationella 
reformutmaningar av strukturell karaktär 
som syftar till att förbättra de nationella 
ekonomiernas resultat och till att främja 
motståndskraftiga ekonomiska, sociala 
och institutionella strukturer i 
medlemsstaterna, och därigenom bidra till 
hållbar och jämställd ekonomisk 
utveckling, sammanhållning, 
konkurrenskraft, produktivitet, 
jobbskapande, jämställdhet mellan könen, 
social delaktighet och hållbar verklig 
konvergens och
(d) att bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa och 
institutionella kapacitet, bland annat när 
så är lämpligt på regional och lokal nivå, 
när det gäller de utmaningar som 
institutioner, styrning, offentlig 
förvaltning, skolor och barnomsorg, 
folkhälsosystemen samt ekonomiska och 
sociala sektorer står inför och
(e) Att bidra till den ekonomiska, sociala, 
miljömässiga och administrativa 
resiliensen i medlemsstaterna vid 
storskaliga chocker på unionsnivå eller 
nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 210
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Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska planeringsterminens 
omläggning som fastställs i 
kommissionens meddelande av den 
17 december 2019 bör integreras. I 
meddelandet anges att ”[m]ed mer fokus 
på klimat- och miljöpolitiken stärks den 
europeiska planeringsterminen som ett 
heltäckande verktyg för ekonomisk politik 
och sysselsättningspolitik”.

Or. fr

Ändringsförslag 211
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
stödja de nationella myndigheterna och, 
när så är lämpligt, de regionala och 
lokala myndigheterna, i arbetet för att 
förbättra sin kapacitet att utforma, 
utveckla, genomföra och övervaka 
reformer, exempelvis utarbetande, 
genomförande, översyn och förbättring av 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens i enlighet med förordning (EU) 
ÅÅÅÅ/XX. Det ska bland annat göra detta 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder, ett brett 
engagemang av intressenter samt genom 
en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser. Dessa 
särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.
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Or. en

Ändringsförslag 212
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa medlemsstaterna och deras 
behöriga nationella myndigheter att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer och investeringar, 
bland annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser. Dessa 
särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna och de behöriga 
nationella myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 213
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder, särskilt digitala 
strategier eller e-förvaltningsstrategier, 
samt genom en mer ändamålsenlig och 
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ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

effektiv förvaltning av mänskliga resurser. 
Dessa särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 214
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, i linje med 
subsidiaritetsprincipen, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 215
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen, Moritz Körner

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av god praxis, särskilt utbyte 
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processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

av experter, lämpliga processer och 
metoder samt genom en mer ändamålsenlig 
och effektiv förvaltning av mänskliga 
resurser. Dessa särskilda mål ska 
eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 216
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna och deras 
nationella parlament.

Or. en

Ändringsförslag 217
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer och främja 



AM\1212336SV.docx 95/183 PE657.172v01-00

SV

genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

offentliga investeringar, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 218
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser. Dessa 
särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentet ha som särskilt mål att 
bevilja anslag till medlemsstaterna, vilket 
kan användas till stöd för deras nationella 
förvaltningars kapacitet att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

Or. en

Ändringsförslag 219
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
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och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

och genomföra reformer, bland annat i 
förekommande fall genom utbyte av god 
praxis, lämpliga processer och metoder 
samt genom en mer ändamålsenlig och 
effektiv förvaltning av mänskliga resurser. 
Dessa särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 220
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet får inte direkt eller indirekt 
stödja avveckling eller uppförande av 
kärnkraftverk, investeringar kopplade till 
produktion, behandling, distribution, 
lagring eller förbränning av fossila 
bränslen samt investeringar i 
flygplatsinfrastruktur utom i de yttersta 
randområdena.

Or. fr

Ändringsförslag 221
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
konvergens, förbättring av ekonomin, 
social och administrativ resiliens, hållbar 
utveckling, sammanhållning, jämställdhet, 
barnomsorg, hälso- och sjukvård, 
äldreomsorg, utbildning, forskning och 
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den gröna och digitala omställningen, 
särskilt ett eller flera av följande:

innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 
exempelvis ett eller flera av följande:

Or. en

Ändringsförslag 222
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 
särskilt ett eller flera av följande:

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
uppåtgående konvergens, 
sammanhållning, resiliens, social rättvisa 
och inkludering, konkurrenskraft, 
utbildning, offentlig hälso- och sjukvård, 
social infrastruktur, produktivitet, 
forskning och innovation, smart och 
hållbar tillväxt för alla, sysselsättning av 
hög kvalitet och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 
särskilt ett eller flera av följande:

Or. en

Ändringsförslag 223
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
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innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 
särskilt ett eller flera av följande:

innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar i eget 
kapital, särskilt ett eller flera av följande:

Or. en

Ändringsförslag 224
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 
särskilt ett eller flera av följande:

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen samt 
kampen mot fattigdom och ojämlikhet, 
varvid tyngdpunkten ska förläggas till ett 
eller flera av följande:

Or. en

Ändringsförslag 225
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
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den gröna och digitala omställningen, 
särskilt ett eller flera av följande:

den gröna och digitala omställningen på ett 
socialt medvetet sätt, särskilt ett eller flera 
av följande:

Or. en

Ändringsförslag 226
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 
särskilt ett eller flera av följande:

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning av hög kvalitet och 
investeringar, med särskild tonvikt på 
åtgärder som främjar den gröna och 
digitala omställningen, särskilt ett eller 
flera av följande:

Or. en

Ändringsförslag 227
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, budgetprocesser, 
makroekonomisk och finanspolitisk ram, 
skuld- och likviditetsförvaltning, utgifts- 
och skattepolitik, efterlevnad av 
skatteregler, aggressiv skatteplanering, 
skattebedrägeri och skatteundandragande 
samt skatteförvaltning och tullunionen.

(a) Skattebedrägeri och 
skatteundandragande.

Or. fr
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Ändringsförslag 228
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, budgetprocesser, 
makroekonomisk och finanspolitisk ram, 
skuld- och likviditetsförvaltning, utgifts- 
och skattepolitik, efterlevnad av 
skatteregler, aggressiv skatteplanering, 
skattebedrägeri och skatteundandragande 
samt skatteförvaltning och tullunionen.

(a) Moderna och effektiva 
administrativa strukturer och 
informationshanteringssystem för 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
budgetprocesser, särskilt 
jämställdhetsbudgetering, 
makroekonomisk och finanspolitisk ram, 
skuld- och likviditetsförvaltning, utgifts- 
och skattepolitik, efterlevnad av 
skatteregler, bekämpning av aggressiv 
skatteplanering, skattebedrägeri och 
skatteundandragande samt 
skatteförvaltning och tullunionen.

Or. en

Ändringsförslag 229
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, budgetprocesser, 
makroekonomisk och finanspolitisk ram, 
skuld- och likviditetsförvaltning, utgifts- 
och skattepolitik, efterlevnad av 
skatteregler, aggressiv skatteplanering, 
skattebedrägeri och skatteundandragande 
samt skatteförvaltning och tullunionen.

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, oberoende granskning 
av skatte- och budgetpolitik, 
budgetprocesser, makroekonomisk och 
finanspolitisk ram, skuld- och 
likviditetsförvaltning, utgifts- och 
skattepolitik, särskilt skattereformer som 
syftar till mindre snedvridande inkomster, 
efterlevnad av skatteregler, aggressiv 
skatteplanering, skattebedrägeri och 
skatteundandragande samt 
skatteförvaltning och tullunionen.
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Or. en

Ändringsförslag 230
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, budgetprocesser, 
makroekonomisk och finanspolitisk ram, 
skuld- och likviditetsförvaltning, utgifts- 
och skattepolitik, efterlevnad av 
skatteregler, aggressiv skatteplanering, 
skattebedrägeri och skatteundandragande 
samt skatteförvaltning och tullunionen.

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, budgetprocesser, 
makroekonomisk ram, skuld- och 
likviditetsförvaltning, utgifts- och 
skattepolitik, efterlevnad av skatteregler, 
aggressiv skatteplanering, skatteflykt, 
skattebedrägeri och skatteundandragande 
samt skatte- och utgiftsförvaltning och 
tullunionen.

Or. en

Ändringsförslag 231
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, budgetprocesser, 
makroekonomisk och finanspolitisk ram, 
skuld- och likviditetsförvaltning, utgifts- 
och skattepolitik, efterlevnad av 
skatteregler, aggressiv skatteplanering, 
skattebedrägeri och skatteundandragande 
samt skatteförvaltning och tullunionen.

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, budgetprocesser, 
makroekonomisk och finanspolitisk ram, 
skuld- och likviditetsförvaltning, utgifts- 
och skattepolitik, efterlevnad av 
skatteregler, aggressiv skatteplanering, 
skattebedrägeri, skatteundandragande och 
skatteflykt samt skatteförvaltning och 
tullunionen.

Or. en
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Ändringsförslag 232
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, budgetprocesser, 
makroekonomisk och finanspolitisk ram, 
skuld- och likviditetsförvaltning, utgifts- 
och skattepolitik, efterlevnad av 
skatteregler, aggressiv skatteplanering, 
skattebedrägeri och skatteundandragande 
samt skatteförvaltning och tullunionen.

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, budgetprocesser, 
makroekonomisk och finanspolitisk ram, 
skuld- och likviditetsförvaltning, utgifts- 
och skattepolitik, efterlevnad av 
skatteregler, kampen mot aggressiv 
skatteplanering, skattebedrägeri och 
skatteundandragande samt 
skatteförvaltning och tullunionen.

Or. en

Ändringsförslag 233
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, budgetprocesser, 
makroekonomisk och finanspolitisk ram, 
skuld- och likviditetsförvaltning, utgifts- 
och skattepolitik, efterlevnad av 
skatteregler, aggressiv skatteplanering, 
skattebedrägeri och skatteundandragande 
samt skatteförvaltning och tullunionen.

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, budgetprocesser, 
makroekonomisk och finanspolitisk ram, 
skuld- och likviditetsförvaltning, utgifts- 
och skattepolitik, efterlevnad av 
skatteregler, aggressiv skatteplanering, 
skattebedrägeri och skatteundandragande, 
rättssystemet samt skatteförvaltning och 
tullunionen.

Or. en

Ändringsförslag 234
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, budgetprocesser, 
makroekonomisk och finanspolitisk ram, 
skuld- och likviditetsförvaltning, utgifts- 
och skattepolitik, efterlevnad av 
skatteregler, aggressiv skatteplanering, 
skattebedrägeri och skatteundandragande 
samt skatteförvaltning och tullunionen.

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, budgetprocesser, 
makroekonomisk och finanspolitisk ram, 
skuld- och likviditetsförvaltning, utgifts- 
och skattepolitik, efterlevnad av 
skatteregler, aggressiv skatteplanering, 
skattebedrägeri, skatteflykt och 
skatteundandragande samt 
skatteförvaltning och tullunionen.

Or. fr

Ändringsförslag 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, budgetprocesser, 
makroekonomisk och finanspolitisk ram, 
skuld- och likviditetsförvaltning, utgifts- 
och skattepolitik, efterlevnad av 
skatteregler, aggressiv skatteplanering, 
skattebedrägeri och skatteundandragande 
samt skatteförvaltning och tullunionen.

(a) Offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, budgetprocesser, ett 
minskat skuldberoende, makroekonomisk 
och finanspolitisk ram, skuld- och 
likviditetsförvaltning, utgifts- och 
skattepolitik, efterlevnad av skatteregler, 
skattebedrägeri och skatteundandragande 
samt skatteförvaltning och tullunionen.

Or. en

Ändringsförslag 236
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Institutionella reformer samt en 
effektiv och serviceinriktad offentlig 
förvaltning och e-förvaltning, bland annat, 

(b) Institutionella reformer samt en 
effektiv och serviceinriktad offentlig 
förvaltning och digitalisering av offentlig 
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när så är lämpligt, genom regelförenkling, 
upprätthållande av rättsstatsprincipen, 
reformer av rättssystem och kraftigare 
insatser mot bedrägeri, korruption och 
penningtvätt.

förvaltning, inbegripet säkra digitala 
kommunikationssystem inklusive 
videokonferenser, för att främja e-
förvaltning, bland annat digitalisering av 
den offentliga förvaltningen och, när så är 
lämpligt, genom regelförtydligande eller 
regelförenkling, upprätthållande av 
rättsstatsprincipen, reformer av rättssystem, 
välutrustade konkurrens- och 
antitrustmyndigheter och kraftigare 
insatser mot bedrägeri, korruption och 
penningtvätt.

Or. en

Ändringsförslag 237
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Institutionella reformer samt en 
effektiv och serviceinriktad offentlig 
förvaltning och e-förvaltning, bland annat, 
när så är lämpligt, genom regelförenkling, 
upprätthållande av rättsstatsprincipen, 
reformer av rättssystem och kraftigare 
insatser mot bedrägeri, korruption och 
penningtvätt.

(b) Institutionella reformer samt en 
effektiv och serviceinriktad offentlig 
förvaltning och e-förvaltning, bland annat, 
när så är lämpligt, genom förenkling av 
förfaranden och främjande av 
administrativt samarbete, upprätthållande 
av rättsstatsprincipen, reformer av 
rättssystem och kraftigare insatser mot 
bedrägeri, korruption och penningtvätt.

Or. en

Ändringsförslag 238
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Institutionella reformer samt en 
effektiv och serviceinriktad offentlig 

(b) Institutionella reformer samt en 
effektiv och serviceinriktad offentlig 
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förvaltning och e-förvaltning, bland annat, 
när så är lämpligt, genom regelförenkling, 
upprätthållande av rättsstatsprincipen, 
reformer av rättssystem och kraftigare 
insatser mot bedrägeri, korruption och 
penningtvätt.

förvaltning och e-förvaltning, bland annat, 
när så är lämpligt, genom regelförenkling, 
upprätthållande av rättsstatsprincipen, 
reformer av rättssystem och kraftigare 
insatser mot bedrägeri, korruption och 
penningtvätt och en förstärkt finansiell 
tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 239
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Institutionella reformer samt en 
effektiv och serviceinriktad offentlig 
förvaltning och e-förvaltning, bland annat, 
när så är lämpligt, genom regelförenkling, 
upprätthållande av rättsstatsprincipen, 
reformer av rättssystem och kraftigare 
insatser mot bedrägeri, korruption och 
penningtvätt.

(b) Institutionella reformer samt en 
effektiv och serviceinriktad offentlig 
förvaltning och e-förvaltning, bland annat, 
när så är lämpligt, genom regelförenkling, 
upprätthållande av rättsstatsprincipen, 
reformer av rättssystem och kraftigare 
insatser mot bedrägeri, korruption, 
penningtvätt och terroristfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 240
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, minskad 
byråkrati, privatiseringsprocesser, handel 
och utländska direktinvesteringar, 
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och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

konkurrens och offentlig upphandling, 
hållbar sektoriell utveckling, en nystart för 
turismsektorn och stöd till forskning och 
innovation och digitalisering.

Or. en

Ändringsförslag 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation, digitalisering och minskad 
byråkrati.

Or. en

Ändringsförslag 242
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
omlokalisering av företag i EU, utveckling 
av den privata sektorn, produkt- och 
tjänstemarknader, offentliga investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
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utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

Or. fr

Ändringsförslag 243
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, offentlig 
investeringspolitik, privata investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

Or. en

Ändringsförslag 244
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, 
återindustrialisering, utveckling av den 
privata sektorn, produkt- och 

(c) Ett hållbart och 
konkurrenskraftigt företagsklimat, 
inklusive för små och medelstora företag 
samt företag inom den sociala ekonomin, 
avlägsnande av hinder för inträde på 
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tjänstemarknader, investeringar, offentligt 
deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

produkt- och tjänstemarknader, främjande 
av hållbara investeringar, offentligt 
deltagande i företag, ökad effektivitet och 
insyn i offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

Or. en

Ändringsförslag 245
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, offentliga och 
privata investeringar, inklusive offentligt 
deltagande i företag, handel och utländska 
direktinvesteringar, konkurrens och 
offentlig upphandling, hållbar sektoriell 
utveckling och stöd till forskning och 
innovation och digitalisering.

Or. en

Ändringsförslag 246
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 

(c) Företagsklimat, särskilt för små och 
medelstora företag samt företag inom den 
sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
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offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

Or. en

Ändringsförslag 247
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
privatiseringsprocesser i relevanta 
sektorer, handel och utländska 
direktinvesteringar, konkurrens och 
offentlig upphandling, hållbar sektoriell 
utveckling och stöd till forskning och 
innovation och digitalisering.

Or. en

Ändringsförslag 248
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen av hög kvalitet, 
kompetensutveckling och omskolning, 
särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
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alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, kampen mot rasism och alla 
former av diskriminering, främjande av 
social delaktighet, tillräckliga system för 
social trygghet och social välfärd för alla, 
social offentlig infrastruktur, tillgång till 
ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem och omsorgssystem, 
inbegripet bostadspolitik, liksom 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 249
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, 
tillgång till ekonomiskt överkomlig 
offentlig hälso- och sjukvård samt hälso- 
och sjukvårdssystem, liksom 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, tillräckliga 
system för social trygghet, tillgång till 
ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem.

Or. en

Ändringsförslag 250
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn
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Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

(d) Utbildning, ökat deltagande på 
arbetsmarknaden av underrepresenterade 
grupper, arbetsmarknadspolitik, inklusive 
social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 251
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, främjande av ett aktivt 
åldrande liksom ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, civilskydd, 



PE657.172v01-00 112/183 AM\1212336SV.docx

SV

asyl-, migrations- och gränspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 252
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen av hög kvalitet, 
kompetensutveckling och omskolning, 
särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
inkomstskillnader, jämställdhet, främjande 
av social delaktighet, tillräckliga system 
för social trygghet och social välfärd för 
alla, tillgång till ekonomiskt överkomlig 
offentlig hälso- och sjukvård, samt hälso- 
och sjukvårdssystem, tillgänglig och 
överkomlig barnomsorg, överkomlig 
omsorg för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar, liksom 
sammanhållningspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 253
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen av hög kvalitet, 
kompetensutveckling och omskolning, 
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mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
inkomstskillnader, jämställdhet, främjande 
av social delaktighet, tillräckliga system 
för social trygghet och social välfärd för 
alla, tillgång till ekonomiskt överkomlig 
offentlig hälso- och sjukvård samt hälso- 
och sjukvårdssystem, barnomsorg, 
bostäder, social infrastruktur liksom 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik och integration.

Or. en

Ändringsförslag 254
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
stabila arbetstillfällen av hög kvalitet, 
kompetensutveckling och omskolning, 
särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
inkomstskillnader och osäkra 
anställningsförhållanden, främjande av 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 255
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

(d) Utbildning, inklusive 
yrkesutbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

Or. en

Motivering

Yrkesutbildningssystem har goda meriter när det gäller att lära ut kompetens som är relevant 
för arbetsmarknaden och därmed minska (ungdoms)arbetslösheten.

Ändringsförslag 256
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen, Moritz Körner

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader och 
diskriminering, jämställdhet, främjande av 
social delaktighet, tillräckliga system för 
social trygghet och social välfärd för alla, 
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till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

tillgång till ekonomiskt överkomlig 
offentlig hälso- och sjukvård för alla samt 
hälso- och sjukvårdssystem, liksom 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 257
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso-, sjukvårds- och 
socialtjänstsystem, liksom 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

Or. es

Ändringsförslag 258
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, e-
förvaltningslösningar, e-upphandling, 

(e) Politik för att begränsa 
klimatförändringarna och genomföra den 
gröna och öppna digitala omställningen, e-
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konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling. och

förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, öppna programvaru- 
och maskinvarulösningar, skydd av 
personuppgifter, miljöpelaren inom hållbar 
utveckling och miljöskydd, klimatåtgärder, 
hållbar rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
utveckling av landsbygden och av 
avlägsna områden. och

Or. en

Ändringsförslag 259
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, e-
förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av 
den cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling. och

(e) Politik för att genomföra den 
digitala omställningen, e-
förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, miljöskydd, rörlighet, 
främjande av den cirkulära ekonomin, 
energi- och resurseffektivitet, hållbara 
energikällor, politik för att uppnå 
energidiversifiering och säkerställa 
energitrygghet, samt för jordbruk, 
markskydd och skydd av den biologiska 
mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling. och

Or. en
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Ändringsförslag 260
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, e-
förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling. och

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, e-
förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet och 
kommunikation inbegripet kollektivtrafik, 
främjande av den cirkulära ekonomin, 
energi- och resurseffektivitet, förnybara 
energikällor, politik för att uppnå 
energidiversifiering och säkerställa 
energitrygghet och energiautonomi, samt 
för jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling och utveckling av 
avlägsna områden och öområden. och

Or. en

Ändringsförslag 261
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna rättvisa omställningen, 
kampen mot klimatförändringarna, en 
hållbar och cirkulär ekonomi, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
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hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling. och

användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling. och

Or. en

Ändringsförslag 262
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen, Moritz Körner

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling. och

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, dataskydd, nätbaserat 
lärande, användning av lösningar som 
baseras på artificiell intelligens, 
miljöpelaren inom hållbar utveckling och 
miljöskydd, klimatåtgärder, rörlighet, 
främjande av den cirkulära ekonomin, 
energi- och resurseffektivitet, förnybara 
energikällor, politik för att uppnå 
energidiversifiering och säkerställa 
energitrygghet, samt för jordbruk, 
markskydd och skydd av den biologiska 
mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling. och

Or. en

Ändringsförslag 263
Dimitrios Papadimoulis
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för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling. och

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, hantera 
energifattigdom, samt för jordbruk, 
markskydd och skydd av den biologiska 
mångfalden, fiske och hållbar utveckling 
av landsbygden och avlägsna områden. 
och

Or. en

Ändringsförslag 264
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Finanssektorspolitik, inbegripet: 
främjande av finansiella kunskaper, 
finansiell stabilitet, tillgång till finansiering 
och utlåning till den reala ekonomin samt 
framställning, tillhandahållande och 
kvalitetskontroll av data och statistik.

(f) Finanssektorspolitik, särskilt 
främjande av finansiell stabilitet genom 
förbättrad och harmoniserad tillsyn, samt 
politik för att förbättra tillgången till 
finansiering, utlåning till den reala 
ekonomin och finansiell och allmän 
ekonomisk utbildning samt framställning, 
tillhandahållande och kvalitetskontroll av 
data och statistik.

Or. en
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Ändringsförslag 265
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Finanssektorspolitik, inbegripet: 
främjande av finansiella kunskaper, 
finansiell stabilitet, tillgång till finansiering 
och utlåning till den reala ekonomin samt 
framställning, tillhandahållande och 
kvalitetskontroll av data och statistik.

(f) Finanssektorspolitik, inbegripet: 
främjande av finansiella kunskaper, 
finansiell stabilitet, tillgång till finansiering 
och ett minskat beroende av 
skuldfinansiering till ekonomin samt 
framställning, tillhandahållande och 
kvalitetskontroll av data och statistik.

Or. en

Ändringsförslag 266
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Finanssektorspolitik, inbegripet: 
främjande av finansiella kunskaper, 
finansiell stabilitet, tillgång till finansiering 
och utlåning till den reala ekonomin samt 
framställning, tillhandahållande och 
kvalitetskontroll av data och statistik.

(f) Finanssektorspolitik, inbegripet: 
främjande av finansiella kunskaper, 
finansiell stabilitet, tillgång till finansiering 
och utlåning till den reala ekonomin med 
särskild fokus på små och medelstora 
företag samt framställning, 
tillhandahållande och kvalitetskontroll av 
data och statistik.

Or. en

Ändringsförslag 267
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Finanssektorspolitik, inbegripet: 
främjande av finansiella kunskaper, 
finansiell stabilitet, tillgång till finansiering 
och utlåning till den reala ekonomin samt 
framställning, tillhandahållande och 
kvalitetskontroll av data och statistik.

(f) Finanssektorspolitik, inbegripet: 
främjande av finansiella kunskaper, 
finansiell stabilitet och finansiell 
reglering, tillgång till finansiering och 
utlåning till den reala ekonomin samt 
framställning, tillhandahållande och 
kvalitetskontroll av data och statistik.

Or. en

Ändringsförslag 268
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Infrastrukturpolitik, inbegripet 
utformning, framställning och 
genomförande av projekt för att bygga 
infrastruktur, exempelvis motorvägar, 
järnvägar, broar, vatten- och 
avloppshantering, 
telekommunikationsnätverk, 
kraftproduktion och -överföring, 
bortskaffande och förvaring av farligt 
avfall och avloppsvatten och resurser, 
samt stöd för rådgivning om de juridiska 
reformer som behövs för att säkerställa att 
projekten genomförs i tid.

Or. en

Ändringsförslag 269
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(fa) Lokalt tekniskt stöd till 
projektledare och innovation samt 
projektinkubatorer för att hjälpa projekt 
att nå det stadium där de är redo att ta 
emot finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 270
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Politik med relevans för 
förberedelserna inför anslutning till 
euroområdet.

Or. en

Ändringsförslag 271
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) Hälso- och sjukvårdspolitik, 
inbegripet reformer för att säkerställa 
bättre resiliens i hälso- och 
sjukvårdssystemen, juridiska reformer för 
att säkerställa rättvisare åtkomst till 
hälso- och sjukvård, samt stöd för 
utformning, framställning och 
genomförande av sjukhus.

Or. en

Ändringsförslag 272
Hélène Laporte
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av instrumentet för 
perioden 2021–2027 ska vara 
864 406 000 EUR i löpande priser.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 273
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av instrumentet för 
perioden 2021–2027 ska vara 
864 406 000 EUR i löpande priser.

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av instrumentet för 
perioden 2021‒2027 ska vara 
2 000 000 000 EUR i löpande priser.

Or. en

Ändringsförslag 274
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av instrumentet för 
perioden 2021–2027 ska vara 
864 406 000 EUR i löpande priser.

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av instrumentet för 
perioden 2021–2027 ska vara 
500 000 000 EUR i löpande priser.

Or. en
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Ändringsförslag 275
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av instrumentet för 
perioden 2021–2027 ska vara 
864 406 000 EUR i löpande priser.

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av instrumentet för 
perioden 2021‒2027 ska vara 
1 000 000 000 EUR i löpande priser.

Or. en

Ändringsförslag 276
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansieringsramen för 
instrumentet får också täcka utgifter för 
den förberedelse, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering som krävs för att 
förvalta instrumentet och för att uppnå dess 
mål, särskilt undersökningar, 
sammanträden med experter, information 
och kommunikation, inbegripet 
övergripande strategisk kommunikation 
om unionens politiska prioriteringar, 
förutsatt att dessa är kopplade till målen i 
denna förordning, utgifter för it-nätverk 
rörande behandling och utbyte av 
information, inbegripet gemensamma 
it-verktyg, samt alla andra utgifter för 
tekniskt och administrativt bistånd som 
kommissionen har för förvaltningen av 
instrumentet. Utgifterna får även täcka 
kostnaderna för annan stödjande 
verksamhet, såsom kvalitetskontroll och 
övervakning av projekt för tekniskt stöd på 
fältet och kostnader för inbördes 
rådgivning och experter för bedömning och 
genomförande av strukturreformer.

2. Finansieringsramen för 
instrumentet får också täcka utgifter för 
den förberedelse, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering som krävs för att 
förvalta instrumentet och för att uppnå dess 
mål, förutsatt att dessa är kopplade till 
målen i denna förordning, utgifter för 
it-nätverk rörande behandling och utbyte 
av information, inbegripet gemensamma it-
verktyg, samt alla andra utgifter för 
tekniskt och administrativt bistånd som 
kommissionen har för förvaltningen av 
instrumentet. Utgifterna ska även täcka 
kostnaderna för annan stödjande 
verksamhet, såsom kvalitetskontroll och 
övervakning av projekt för tekniskt stöd på 
fältet och kostnader för inbördes 
rådgivning och experter för bedömning och 
genomförande av strukturreformer.
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Or. fr

Ändringsförslag 277
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansieringsramen för 
instrumentet får också täcka utgifter för 
den förberedelse, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering som krävs för att 
förvalta instrumentet och för att uppnå dess 
mål, särskilt undersökningar, 
sammanträden med experter, information 
och kommunikation, inbegripet 
övergripande strategisk kommunikation 
om unionens politiska prioriteringar, 
förutsatt att dessa är kopplade till målen i 
denna förordning, utgifter för it-nätverk 
rörande behandling och utbyte av 
information, inbegripet gemensamma it-
verktyg, samt alla andra utgifter för 
tekniskt och administrativt bistånd som 
kommissionen har för förvaltningen av 
instrumentet. Utgifterna får även täcka 
kostnaderna för annan stödjande 
verksamhet, såsom kvalitetskontroll och 
övervakning av projekt för tekniskt stöd på 
fältet och kostnader för inbördes 
rådgivning och experter för bedömning och 
genomförande av strukturreformer.

2. Finansieringsramen för 
instrumentet får också täcka utgifter för 
den förberedelse, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering som krävs för att 
förvalta instrumentet och för att uppnå dess 
mål, särskilt undersökningar, 
sammanträden med experter, information 
och kommunikation, utgifter för it-nätverk 
rörande behandling och utbyte av 
information, inbegripet gemensamma it-
verktyg, samt alla andra utgifter för 
tekniskt och administrativt bistånd som 
kommissionen har för förvaltningen av 
instrumentet. Utgifterna får även täcka 
kostnaderna för annan stödjande 
verksamhet, såsom kvalitetskontroll och 
övervakning av projekt för tekniskt stöd på 
fältet och kostnader för inbördes 
rådgivning och experter för bedömning och 
genomförande av strukturreformer.

Or. en

Ändringsförslag 278
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen, Moritz Körner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansieringsramen för 
instrumentet får också täcka utgifter för 
den förberedelse, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering som krävs för att 
förvalta instrumentet och för att uppnå dess 
mål, särskilt undersökningar, 
sammanträden med experter, information 
och kommunikation, inbegripet 
övergripande strategisk kommunikation om 
unionens politiska prioriteringar, förutsatt 
att dessa är kopplade till målen i denna 
förordning, utgifter för it-nätverk rörande 
behandling och utbyte av information, 
inbegripet gemensamma it-verktyg, samt 
alla andra utgifter för tekniskt och 
administrativt bistånd som kommissionen 
har för förvaltningen av instrumentet. 
Utgifterna får även täcka kostnaderna för 
annan stödjande verksamhet, såsom 
kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt för tekniskt stöd på fältet och 
kostnader för inbördes rådgivning och 
experter för bedömning och genomförande 
av strukturreformer.

2. Finansieringsramen för 
instrumentet får också täcka utgifter för 
den förberedelse, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering som krävs för att 
förvalta instrumentet och för att uppnå dess 
mål, särskilt undersökningar, 
sammanträden med experter, information 
och kommunikation, inbegripet 
övergripande strategisk kommunikation om 
unionens politiska prioriteringar, förutsatt 
att dessa är kopplade till målen i denna 
förordning, utgifter för it-nätverk rörande 
behandling och utbyte av information, 
inbegripet gemensamma it-verktyg, samt 
alla andra utgifter för tekniskt och 
administrativt bistånd som kommissionen 
har för förvaltningen av instrumentet. 
Utgifterna får även täcka kostnaderna för 
annan stödjande verksamhet, såsom 
kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt för tekniskt stöd på fältet, särskilt 
genom utsända experter, och kostnader för 
inbördes rådgivning och experter för 
bedömning och genomförande av 
strukturreformer.

Or. en

Ändringsförslag 279
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansieringsramen för 
instrumentet får också täcka utgifter för 
den förberedelse, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering som krävs för att 
förvalta instrumentet och för att uppnå dess 
mål, särskilt undersökningar, 
sammanträden med experter, information 
och kommunikation, inbegripet 
övergripande strategisk kommunikation om 

2. Finansieringsramen för 
instrumentet får också täcka utgifter för 
den förberedelse, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering som krävs för att 
förvalta instrumentet och för att uppnå dess 
mål, särskilt undersökningar, 
sammanträden med intressenter och 
experter, information och kommunikation, 
inbegripet övergripande strategisk 
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unionens politiska prioriteringar, förutsatt 
att dessa är kopplade till målen i denna 
förordning, utgifter för it-nätverk rörande 
behandling och utbyte av information, 
inbegripet gemensamma it-verktyg, samt 
alla andra utgifter för tekniskt och 
administrativt bistånd som kommissionen 
har för förvaltningen av instrumentet. 
Utgifterna får även täcka kostnaderna för 
annan stödjande verksamhet, såsom 
kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt för tekniskt stöd på fältet och 
kostnader för inbördes rådgivning och 
experter för bedömning och genomförande 
av strukturreformer.

kommunikation om unionens politiska 
prioriteringar, förutsatt att dessa är 
kopplade till målen i denna förordning, 
utgifter för it-nätverk rörande behandling 
och utbyte av information, inbegripet 
gemensamma it-verktyg, samt alla andra 
utgifter för tekniskt och administrativt 
bistånd som kommissionen har för 
förvaltningen av instrumentet. Utgifterna 
får även täcka kostnaderna för annan 
stödjande verksamhet, såsom 
kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt för tekniskt stöd på fältet och 
kostnader för inbördes rådgivning och 
experter för bedömning och genomförande 
av strukturreformer.

Or. en

Ändringsförslag 280
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Under en period på tjugo månader 
från och med tillämpningsdatum för 
denna förordning ska kommissionen göra 
50 % av den totala finansieringsram som 
anges i punkt 1 tillgängligt för tilldelning. 
Varje medlemsstat får ansöka om hela det 
belopp som motsvarar det ekonomiska 
bidraget enligt punkt 1 för att fullgöra 
målen i artiklarna 3 och 4 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 281
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. För den period som inleds efter 
slutet av den period som anges i 
föregående punkt ska kommissionen göra 
återstående 50 % av den totala 
finansieringsram som anges i punkt 1 
tillgängligt, plus det belopp som ännu inte 
har tilldelats.

Or. en

Ändringsförslag 282
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på deras begäran 
överföras till instrumentet. Kommissionen 
ska förvalta dessa medel direkt i enlighet 
med artikel 62.1 a i budgetförordningen 
eller indirekt i enlighet med led c i den 
artikeln. Dessa medel ska användas till 
förmån för den berörda medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 283
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på deras begäran 
överföras till instrumentet. Kommissionen 

3. De totala medel som överförs till 
instrumentet ska inte överstiga 2 % av det 
totala belopp som anslås till en 
medlemsstat under gemensam förvaltning 
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ska förvalta dessa medel direkt i enlighet 
med artikel 62.1 a i budgetförordningen 
eller indirekt i enlighet med led c i den 
artikeln. Dessa medel ska användas till 
förmån för den berörda medlemsstaten.

för perioden 2021–2027.

Or. en

Ändringsförslag 284
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på deras begäran överföras 
till instrumentet. Kommissionen ska 
förvalta dessa medel direkt i enlighet med 
artikel 62.1 a i budgetförordningen eller 
indirekt i enlighet med led c i den artikeln. 
Dessa medel ska användas till förmån för 
den berörda medlemsstaten.

3. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på deras begäran överföras 
till instrumentet. Kommissionen ska 
förvalta dessa medel direkt i enlighet med 
artikel 62.1 a i budgetförordningen eller 
indirekt i enlighet med led c i den artikeln. 
Dessa medel ska användas till förmån för 
den berörda medlemsstaten, inklusive på 
regional och lokal nivå.

Or. en

Ändringsförslag 285
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Sakkunskap vad gäller 
policyrådgivning, förändringar av 
politiken, utformning av strategier och 
färdplaner för reformer samt 
lagstiftningsreformer, institutionella 
reformer och struktur- och 
förvaltningsreformer.

(a) Sakkunskap vad gäller 
policyrådgivning, förändringar av 
politiken, utformning av strategier och 
färdplaner för reformer och investeringar 
samt lagstiftningsreformer, institutionella 
reformer och struktur- och 
förvaltningsreformer.
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Or. en

Ändringsförslag 286
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Revision och förvaltningsrättsligt 
eller straffrättsligt utredningsstöd för att 
stärka kampen mot bedrägeri, korruption 
och penningtvätt.

Or. en

Ändringsförslag 287
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kort- och långvarigt 
tillhandahållande av experter, även 
utposterade experter, som ska utföra 
uppgifter på vissa områden eller genomföra 
operativ verksamhet, vid behov kombinerat 
med tolknings-, översättnings- och 
samarbetsstöd, administrativt bistånd, 
infrastruktur och utrustning.

(b) Kort- och långvarigt 
tillhandahållande av experter som är 
fast bosatta och anställda i en av 
EU:s medlemsstater, även utposterade 
experter, som ska utföra uppgifter på vissa 
områden eller genomföra operativ 
verksamhet, vid behov kombinerat med 
tolknings-, översättnings- och 
samarbetsstöd, administrativt bistånd, 
infrastruktur och utrustning.

Or. en

Ändringsförslag 288
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kort- och långvarigt 
tillhandahållande av experter, även 
utposterade experter, som ska utföra 
uppgifter på vissa områden eller genomföra 
operativ verksamhet, vid behov kombinerat 
med tolknings-, översättnings- och 
samarbetsstöd, administrativt bistånd, 
infrastruktur och utrustning.

(b) Kort- och långvarigt 
tillhandahållande av experter som 
parlamentet har godkänt, även utposterade 
experter, som ska utföra uppgifter på vissa 
områden eller genomföra operativ 
verksamhet, vid behov kombinerat med 
tolknings-, översättnings- och 
samarbetsstöd, administrativt bistånd, 
infrastruktur och utrustning.

Or. fr

Ändringsförslag 289
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Institutionell, administrativ och 
sektoriell kapacitetsuppbyggnad och 
kompletterande stödåtgärder på alla 
styrnivåer, som också främjar 
civilsamhällets inflytande, inbegripet, i 
förekommande fall, arbetsmarknadens 
parter, särskilt

(c) Institutionell, administrativ och 
sektoriell kapacitetsuppbyggnad och 
kompletterande stödåtgärder på alla 
styrnivåer, som också främjar 
civilsamhällets inflytande, inbegripet 
arbetsmarknadens parter, under 
förutsättning att det finns en stark 
motivering för mervärdet hos 
instrumentets syfte och att all information 
om organisationen och kostnaderna för 
dessa åtgärder offentliggörs för att 
säkerställa insyn och ansvarsskyldighet, 
särskilt

Or. en

Ändringsförslag 290
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Institutionell, administrativ och 
sektoriell kapacitetsuppbyggnad och 
kompletterande stödåtgärder på alla 
styrnivåer, som också främjar 
civilsamhällets inflytande, inbegripet, 
i förekommande fall, arbetsmarknadens 
parter, särskilt

(c) Institutionell, administrativ och 
sektoriell kapacitetsuppbyggnad och 
kompletterande stödåtgärder på alla 
styrnivåer, som också främjar 
civilsamhällets inflytande, inbegripet 
arbetsmarknadens parter såsom 
fackförbund och företrädare för utsatta 
sociala grupper, särskilt

Or. en

Ändringsförslag 291
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Institutionell, administrativ och 
sektoriell kapacitetsuppbyggnad och 
kompletterande stödåtgärder på alla 
styrnivåer, som också främjar 
civilsamhällets inflytande, inbegripet, i 
förekommande fall, arbetsmarknadens 
parter, särskilt

(c) Institutionell, administrativ och 
sektoriell kapacitetsuppbyggnad och 
kompletterande stödåtgärder på alla 
styrnivåer, främst med avseende på 
användning av kommunikations- och 
informationsteknologier, som också 
främjar civilsamhällets inflytande, 
inbegripet, i förekommande fall, 
arbetsmarknadens parter, särskilt

Or. es

Ändringsförslag 292
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Institutionell, administrativ och 
sektoriell kapacitetsuppbyggnad och 
kompletterande stödåtgärder på alla 
styrnivåer, som också främjar 

(c) Institutionell, administrativ och 
sektoriell kapacitetsuppbyggnad och 
kompletterande stödåtgärder på alla 
styrnivåer, som också i förekommande fall 
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civilsamhällets inflytande, inbegripet, i 
förekommande fall, arbetsmarknadens 
parter, särskilt

främjar arbetsmarknadens parters 
inflytande, särskilt

Or. en

Ändringsförslag 293
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) seminarier, konferenser och 
workshoppar,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 294
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) konsultationer med många olika 
berörda parter via olika forum, bland 
annat kvinnoorganisationer och 
företrädare för utsatta grupper och 
arbetsmarknadens parter,

Or. en

Ändringsförslag 295
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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ii) arbetsbesök i relevanta 
medlemsstater eller tredjeländer för att 
göra det möjligt för tjänstemän att 
förvärva eller utöka sina kunskaper på 
relevanta ämnesområden,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 296
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) arbetsbesök i relevanta 
medlemsstater eller tredjeländer för att 
göra det möjligt för tjänstemän att förvärva 
eller utöka sina kunskaper på relevanta 
ämnesområden,

ii) arbetsbesök i relevanta 
medlemsstater eller tredjeländer för att 
göra det möjligt för tjänstemän att förvärva 
eller utöka sina kunskaper på relevanta 
ämnesområden, utom reseersättning, och

Or. en

Motivering

För att ligga i linje med sin gröna agenda bör instrumentet endast användas för att finansiera 
arbetsbesöken själva, vilka också kan organiseras via telefonkonferens. Instrumentet bör inte 
användas för att subventionera resor över gränser.

Ändringsförslag 297
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) arbetsbesök i relevanta 
medlemsstater eller tredjeländer för att 
göra det möjligt för tjänstemän att förvärva 
eller utöka sina kunskaper på relevanta 
ämnesområden,

ii) utbyte av bästa praxis med 
relevanta medlemsstater eller tredjeländer 
för att göra det möjligt för tjänstemän att 
förvärva eller utöka sina kunskaper på 
relevanta ämnesområden,

Or. en
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Ändringsförslag 298
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) fortbildning och utveckling av 
nätbaserade eller andra kurser för att 
främja yrkesmässiga färdigheter och 
kunskaper med avseende på de relevanta 
reformerna.

iii) fortbildning, särskilt på 
jämställdhetsområdet, och utveckling av 
nätbaserade eller andra kurser för att 
främja yrkesmässiga färdigheter och 
kunskaper med avseende på de relevanta 
reformerna.

Or. en

Ändringsförslag 299
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) könsspecifik 
konsekvensbedömning och könsbaserade 
aggregerade och icke-aggregerade 
databaser,

Or. en

Ändringsförslag 300
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – led iiib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiib) integrering av åtgärder för 
klimatet och den biologiska mångfalden 
över regionala eller nationella program, 
inbegripet en sammanhängande och 
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konsekvent spårningsmetod.

Or. en

Ändringsförslag 301
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Insamling av data och statistik, 
utveckling av gemensamma metoder och, 
när det är lämpligt, indikatorer eller 
referensmått.

(d) Insamling av data och statistik, 
särskilt data som fördelas efter kön och 
inkomstnivå för att främja social och 
genusmedveten politik, utveckling av 
gemensamma metoder för bland annat 
genus- och klimatanpassning och, när det 
är lämpligt, indikatorer eller referensmått.

Or. en

Ändringsförslag 302
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Insamling av data och statistik, 
utveckling av gemensamma metoder och, 
när det är lämpligt, indikatorer eller 
referensmått.

(d) Insamling av data och statistik, 
utveckling av gemensamma metoder och, 
när det är lämpligt, indikatorer eller 
referensmått med avseende på de mål som 
fastställs i den europeiska 
planeringsterminen och de olika 
programmens system för årlig utvärdering 
efter halva tiden.

Or. es

Ändringsförslag 303
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides
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Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Insamling av data och statistik, 
utveckling av gemensamma metoder och, 
när det är lämpligt, indikatorer eller 
referensmått.

(d) Insamling av data och statistik, 
också könsuppdelade data, utveckling av 
gemensamma metoder, också i form av 
jämställdhetsintegrering och integrering 
av klimatåtgärder samt klimatspårning 
och, när det är lämpligt, indikatorer eller 
referensmått.

Or. en

Ändringsförslag 304
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Organisation av lokalt baserade 
operativa stödinsatser på områdena asyl, 
migration och gränskontroller.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 305
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Organisation av lokalt baserade 
operativa stödinsatser på områdena asyl, 
migration och gränskontroller.

(e) Organisation av lokalt baserade 
operativa stödinsatser på områdena asyl, 
migration och integration av migranter 
och flyktingar.

Or. en
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Ändringsförslag 306
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Organisation av lokalt baserade 
operativa stödinsatser på områdena asyl, 
migration och gränskontroller.

(e) Organisation av lokalt baserade 
operativa stödinsatser på områdena 
civilskydd, asyl, migration och 
gränskontroller.

Or. en

Ändringsförslag 307
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Organisation av lokalt baserade 
operativa stödinsatser på områdena asyl, 
migration och gränskontroller.

(e) Organisation av lokalt baserade 
operativa stödinsatser på områdena som 
nämns i artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 308
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Kapacitetsuppbyggnad inom it, 
bland annat sakkunskap om utveckling, 
underhåll och drift av och kvalitetskontroll 
med avseende på den it-infrastruktur och 
de applikationer som behövs för att 
genomföra de relevanta reformerna, 
it-säkerhet samt sakkunskap om program 

(f) Kapacitetsuppbyggnad inom it, 
bland annat sakkunskap om utveckling, 
underhåll och drift av och kvalitetskontroll 
med avseende på den it-infrastruktur och 
de applikationer som behövs för att 
genomföra de relevanta reformerna, 
it-säkerhet samt sakkunskap om program 
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som syftar till en digitalisering av 
offentliga tjänster.

som syftar till en digitalisering av 
offentliga tjänster, särskilt inom 
sektorerna hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, utbildning och rättsväsende 
som levererar ett stort antal tjänster till 
allmänheten.

Or. es

Ändringsförslag 309
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Kapacitetsuppbyggnad inom it, 
bland annat sakkunskap om utveckling, 
underhåll och drift av och kvalitetskontroll 
med avseende på den it-infrastruktur och 
de applikationer som behövs för att 
genomföra de relevanta reformerna, 
it-säkerhet samt sakkunskap om program 
som syftar till en digitalisering av 
offentliga tjänster.

(f) Kapacitetsuppbyggnad inom it, 
bland annat sakkunskap om utveckling, 
underhåll och drift av och kvalitetskontroll 
med avseende på den it-infrastruktur och 
de applikationer som behövs för att 
genomföra de relevanta reformerna, 
it-säkerhet, utveckling av öppen 
programvara och öppen maskinvara som 
bidrar till den digitala omställningen och 
ett förstärkt skydd av personuppgifter, 
samt sakkunskap om program som syftar 
till en digitalisering av offentliga tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 310
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Kapacitetsuppbyggnad inom it, 
bland annat sakkunskap om utveckling, 
underhåll och drift av och kvalitetskontroll 
med avseende på den it-infrastruktur och 
de applikationer som behövs för att 

(f) Kapacitetsuppbyggnad inom it, 
bland annat sakkunskap om utveckling, 
underhåll och drift av och kvalitetskontroll 
med avseende på den it-infrastruktur och 
de applikationer som behövs för att 
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genomföra de relevanta reformerna, 
it-säkerhet samt sakkunskap om program 
som syftar till en digitalisering av 
offentliga tjänster.

genomföra de relevanta reformerna, 
it-säkerhet samt sakkunskap om program 
som syftar till en digitalisering av 
offentliga tjänster, med tonvikt på 
driftskompatibla eller gemensamma 
lösningar mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 311
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Undersökningar, forskning, 
analyser och enkäter, utvärderingar och 
konsekvensbedömningar samt utveckling 
och offentliggörande av handledningar, 
rapporter och utbildningsmaterial.

(g) Undersökningar, forskning, 
analyser och enkäter, utvärderingar och 
konsekvensbedömningar, könsbaserade 
konsekvensbedömningar, där resultaten 
automatiskt ska utbytas mellan 
medlemsstaterna och med kommissionen 
för att säkerställa öppenhet på högsta 
nivå och skydda den EU-omfattande 
politiska sammanhållningen beträffande 
jämställdhet samt utveckling och 
offentliggörande av handledningar, 
rapporter och utbildningsmaterial.

Or. en

Ändringsförslag 312
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Undersökningar, forskning, 
analyser och enkäter, utvärderingar och 
konsekvensbedömningar samt utveckling 
och offentliggörande av handledningar, 
rapporter och utbildningsmaterial.

(g) Undersökningar, forskning, 
analyser och enkäter, utvärderingar av 
resultat och konsekvensbedömningar, 
kvantitativa och kvalitativa i enlighet med 
angivna mål, samt utveckling och 
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offentliggörande av handledningar, 
rapporter och utbildningsmaterial.

Or. es

Ändringsförslag 313
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Undersökningar, forskning, 
analyser och enkäter, utvärderingar och 
konsekvensbedömningar samt utveckling 
och offentliggörande av handledningar, 
rapporter och utbildningsmaterial.

(g) Undersökningar, forskning, 
analyser och enkäter, utvärderingar och 
konsekvensbedömningar, inbegripet 
könsbaserade konsekvensbedömningar, 
samt utveckling och offentliggörande av 
handledningar, rapporter och 
utbildningsmaterial.

Or. en

Ändringsförslag 314
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Undersökningar, forskning, 
analyser och enkäter, utvärderingar och 
konsekvensbedömningar samt utveckling 
och offentliggörande av handledningar, 
rapporter och utbildningsmaterial.

(g) Undersökningar, forskning, 
analyser och enkäter, utvärderingar och 
konsekvensbedömningar samt utveckling 
och offentliggörande av handledningar, 
rapporter och utbildningsmaterial, som 
helst ska göras tillgängliga på internet.

Or. en

Ändringsförslag 315
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Kommunikationsprojekt för 
inlärning, även nätbaserat lärande, 
samarbete, kunskapshöjande åtgärder, 
informationsspridning och utbyte av god 
praxis, kampanjer för att öka 
medvetenheten och 
informationskampanjer, mediekampanjer 
och evenemang, inklusive strategisk 
kommunikation och, när så är lämpligt, 
kommunikation genom sociala medier.

(h) Kommunikationsprojekt för 
inlärning, även nätbaserat lärande, 
samarbete, kunskapshöjande åtgärder, 
informationsspridning och utbyte av god 
praxis.

Or. fr

Ändringsförslag 316
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Kommunikationsprojekt för 
inlärning, även nätbaserat lärande, 
samarbete, kunskapshöjande åtgärder, 
informationsspridning och utbyte av god 
praxis, kampanjer för att öka 
medvetenheten och 
informationskampanjer, mediekampanjer 
och evenemang, inklusive strategisk 
kommunikation och, när så är lämpligt, 
kommunikation genom sociala medier.

(h) Kommunikationsprojekt för 
inlärning, även nätbaserat lärande, 
samarbete, kunskapshöjande åtgärder, 
informationsspridning och utbyte av god 
praxis, kampanjer för att öka 
medvetenheten och 
informationskampanjer, mediekampanjer 
och evenemang, inklusive strategisk 
kommunikation och kommunikation 
genom sociala medier eller plattformar 
med beaktande av 
kommunikationsstrategins behov.

Or. es

Ändringsförslag 317
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
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Artikel 7 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Kommunikationsprojekt för 
inlärning, även nätbaserat lärande, 
samarbete, kunskapshöjande åtgärder, 
informationsspridning och utbyte av god 
praxis, kampanjer för att öka 
medvetenheten och 
informationskampanjer, mediekampanjer 
och evenemang, inklusive strategisk 
kommunikation och, när så är lämpligt, 
kommunikation genom sociala medier.

(h) Kommunikationsprojekt för 
inlärning, även nätbaserat lärande, 
samarbete, informationsspridning och 
utbyte av god praxis, kampanjer för att öka 
medvetenheten och 
informationskampanjer, strategisk 
kommunikation och, när så är lämpligt, 
kommunikation genom sociala medier.

Or. en

Ändringsförslag 318
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Annan relevant verksamhet som 
bidrar till att de allmänna och särskilda mål 
som anges i artiklarna 3 och 4 uppnås.

(j) Annan relevant verksamhet som 
bidrar till att de allmänna och särskilda mål 
som anges i artiklarna 3 och 4 uppnås, 
vilket främjar absorptionsförmågan.

Or. en

Ändringsförslag 319
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Annan relevant verksamhet som 
bidrar till att de allmänna och särskilda mål 
som anges i artiklarna 3 och 4 uppnås.

(j) Annan relevant verksamhet som 
fullt ut och på ett relevant sätt bidrar till 
att de allmänna och särskilda mål som 
anges i artiklarna 3 och 4 uppnås.
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Or. en

Ändringsförslag 320
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) För att hjälpa projekt att bli redo 
för finansiering och för att de ska kunna 
bli framgångsrika i praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 321
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det typer av åtgärder som avses i det 
ovanstående stycket ska kunna 
finansieras om de startade den 
1 februari 2020 eller senare, förutsatt att 
de följer de mål som anges i artiklarna 3 
och 4 i förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 322
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som önskar få 
tekniskt stöd inom ramen för instrumentet 
ska lämna in en ansökan om tekniskt stöd 

1. En medlemsstat eller en regional 
eller lokal myndighet som önskar få 
tekniskt stöd inom ramen för instrumentet 
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till kommissionen med angivande av 
politikområden och prioriteringar för stöd 
inom tillämpningsområdet enligt artikel 5. 
Dessa ansökningar ska lämnas in senast 
den 31 oktober under ett kalenderår. 
Kommissionen får ge vägledning om de 
viktigaste delarna som ska ingå i en 
ansökan om stöd.

ska lämna in en ansökan om tekniskt stöd 
till kommissionen med angivande av 
politikområden och prioriteringar för stöd 
inom tillämpningsområdet enligt artikel 5. 
Dessa ansökningar ska lämnas in senast 
den 31 oktober under ett kalenderår. 
Kommissionen får ge vägledning om de 
viktigaste delarna som ska ingå i en 
ansökan om stöd.

Or. en

Ändringsförslag 323
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som önskar få 
tekniskt stöd inom ramen för instrumentet 
ska lämna in en ansökan om tekniskt stöd 
till kommissionen med angivande av 
politikområden och prioriteringar för stöd 
inom tillämpningsområdet enligt artikel 5. 
Dessa ansökningar ska lämnas in senast 
den 31 oktober under ett kalenderår. 
Kommissionen får ge vägledning om de 
viktigaste delarna som ska ingå i en 
ansökan om stöd.

1. En medlemsstat som önskar få 
tekniskt stöd inom ramen för instrumentet 
ska lämna in en ansökan om tekniskt stöd 
till kommissionen med angivande av 
politikområden och prioriteringar för stöd 
inom tillämpningsområdet enligt artikel 5. 
Dessa ansökningar ska lämnas in senast 
den 31 oktober under ett kalenderår. 
Kommissionen får ge förslag om de 
viktigaste delarna som ska ingå i en 
ansökan om stöd.

Or. en

Ändringsförslag 324
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Mottagare av instrumentet för 
tekniskt stöd måste som en del av begäran 
om tekniskt stöd konsultera lokala och 
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regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter och representanter för 
civilsamhället.

Or. en

Ändringsförslag 325
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstater som önskar dra 
nytta av instrumentet ska, när det är 
lämpligt, konsultera relevanta intressenter 
som en del av sina begäranden om 
tekniskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 326
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater får lämna in en 
ansökan om tekniskt stöd under följande 
omständigheter kopplade till

2. Medlemsstater eller regionala och 
lokala myndigheter får lämna in en 
ansökan om tekniskt stöd under följande 
omständigheter kopplade till

Or. en

Ändringsförslag 327
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att stödja återhämtning 
[i enlighet med förordning (EU) 
ÅÅÅÅ/XX], och för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt och ett hållbart 
skapande av arbetstillfällen samt för att 
öka resiliensen,

(a) Medlemsstaternas eller regionala 
och lokala myndigheters genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att stödja en hållbar 
återhämtning [i enlighet med förordning 
(EU) ÅÅÅÅ/XX], och för att uppnå 
hållbar ekonomisk tillväxt, främja ett 
skapande av arbetstillfällen av hög kvalitet, 
social integrering, miljöskydd, åtgärder 
mot klimatförändringar, jämställdhet 
samt social och ekonomisk resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 328
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att stödja återhämtning 
[i enlighet med förordning (EU) 
ÅÅÅÅ/XX], och för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt och ett hållbart 
skapande av arbetstillfällen samt för att öka 
resiliensen,

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer och investeringar som de själva 
har tagit initiativ till, särskilt för att stödja 
återhämtning [i enlighet med förordning 
(EU) ÅÅÅÅ/XX], och för att uppnå 
hållbar och socialt inkluderande 
ekonomisk tillväxt och ett hållbart 
skapande av arbetstillfällen av hög kvalitet 
samt för att öka resiliensen,

Or. en

Ändringsförslag 329
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att stödja återhämtning 
[i enlighet med förordning (EU) 
ÅÅÅÅ/XX], och för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt och ett hållbart 
skapande av arbetstillfällen samt för att öka 
resiliensen,

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer och investeringar som de själva 
har tagit initiativ till, särskilt för att stödja 
återhämtning [i enlighet med förordning 
(EU) ÅÅÅÅ/XX], och för att uppnå 
rättvis, inkluderande och hållbar social 
och ekonomisk tillväxt, social integrering 
och ett hållbart skapande av arbetstillfällen 
av hög kvalitet samt för att öka resiliensen,

Or. en

Ändringsförslag 330
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Genomförandet av politik som 
bidrar till målen för den europeiska gröna 
given, målen för hållbar utveckling, den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och unionens energi- och klimatmål fram 
till 2030.

Or. en

Ändringsförslag 331
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genomförande av ekonomiska 
anpassningsprogram i de medlemsstater 
som får ekonomiskt stöd från unionen 
i kraft av befintliga instrument, särskilt 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 472/201324 för 
medlemsstater som har euron som valuta 

utgår
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och rådets förordning (EG) nr 332/200225 
för medlemsstater som inte har euron som 
valuta,
_________________
24 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 472/2013 av den 
21 maj 2013 om förstärkning av den 
ekonomiska övervakningen och 
övervakningen av de offentliga 
finanserna i medlemsstater i euroområdet 
som har, eller hotas av, allvarliga problem 
i fråga om sin finansiella stabilitet 
(EUT L 140, 27.5.2013, s. 1).
25 Rådets förordning (EG) nr 332/2002 av 
den 18 februari 2002 om upprättandet av 
ett system för medelfristigt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaters betalningsbalans 
(EGT L 53, 23.2.2002, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 332
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) genomförande av 
tillväxtfrämjande reformer som ökar 
resiliensen och som är kopplade till 
ekonomiska styrprocesser, särskilt de 
landsspecifika rekommendationer som 
utfärdas inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen eller åtgärder knutna 
till genomförandet av unionsrätten,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 333
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) genomförande av 
tillväxtfrämjande reformer som ökar 
resiliensen och som är kopplade till 
ekonomiska styrprocesser, särskilt de 
landsspecifika rekommendationer som 
utfärdas inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen eller åtgärder knutna 
till genomförandet av unionsrätten,

(c) åtgärder knutna till genomförandet 
av unionsrätten,

Or. en

Ändringsförslag 334
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) genomförande av tillväxtfrämjande 
reformer som ökar resiliensen och som är 
kopplade till ekonomiska styrprocesser, 
särskilt de landsspecifika 
rekommendationer som utfärdas inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen eller åtgärder knutna 
till genomförandet av unionsrätten,

(c) genomförande av tillväxtfrämjande 
reformer som ökar resiliensen och som är 
kopplade till ekonomiska styrprocesser,

Or. en

Ändringsförslag 335
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) genomförande av tillväxtfrämjande 
reformer som ökar resiliensen och som är 

(c) genomförande av tillväxtfrämjande 
reformer som ökar resiliensen och som är 
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kopplade till ekonomiska styrprocesser, 
särskilt de landsspecifika 
rekommendationer som utfärdas inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen eller åtgärder knutna 
till genomförandet av unionsrätten,

kopplade till ekonomiska styrprocesser, 
särskilt de landsspecifika 
rekommendationer som utfärdas inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen eller åtgärder knutna 
till kontracykliska långsiktiga 
investeringar och/eller genomförandet av 
unionsrätten,

Or. en

Ändringsförslag 336
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) genomförande av tillväxtfrämjande 
reformer som ökar resiliensen och som är 
kopplade till ekonomiska styrprocesser, 
särskilt de landsspecifika 
rekommendationer som utfärdas inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen eller åtgärder knutna 
till genomförandet av unionsrätten,

(c) Genomförandet av socialt 
balanserade, anställningsbevarande 
reformer som ökar resiliensen och som är 
kopplade till unionens ekonomiska 
styrprocesser eller åtgärder knutna till 
genomförandet av unionsrätten,

Or. en

Ändringsförslag 337
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) genomförande av tillväxtfrämjande 
reformer som ökar resiliensen och som är 
kopplade till ekonomiska styrprocesser, 
särskilt de landsspecifika 
rekommendationer som utfärdas inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen eller åtgärder knutna 

(c) genomförande av tillväxtökande 
reformer som ökar resiliensen och som är 
kopplade till ekonomiska styrprocesser, 
särskilt de landsspecifika 
rekommendationer som utfärdas inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen eller åtgärder knutna 
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till genomförandet av unionsrätten, till genomförandet av unionsrätten,

Or. en

Ändringsförslag 338
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utarbetande av planer för 
återhämtning och resiliens enligt 
förordning (EU) ÅÅÅÅ/XX och 
medlemsstaternas genomförande av dessa 
planer.

(d) utarbetande och översyn av planer 
för återhämtning och resiliens enligt 
förordning (EU) ÅÅÅÅ/XX och 
medlemsstaternas eller regionala och 
lokala myndigheters genomförande av 
dessa planer.

Or. en

Ändringsförslag 339
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utarbetande av planer för 
återhämtning och resiliens enligt 
förordning (EU) ÅÅÅÅ/XX och 
medlemsstaternas genomförande av dessa 
planer.

(d) utarbetande, ändring eller 
förbättring av planer för återhämtning och 
resiliens enligt förordningen (EU) om 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
och medlemsstaternas genomförande av 
dessa planer.

Or. en

Ändringsförslag 340
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen

Förslag till förordning
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Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utarbetande av planer för 
återhämtning och resiliens enligt 
förordning (EU) ÅÅÅÅ/XX och 
medlemsstaternas genomförande av dessa 
planer.

(d) utveckling och genomförande av 
planer för återhämtning och resiliens enligt 
förordning (EU) ÅÅÅÅ/XX och 
medlemsstaternas genomförande av dessa 
planer.

Or. en

Ändringsförslag 341
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) genomförande av unionens 
centrala prioriteringar och mål, däribland 
den europeiska gröna given, Parisavtalet, 
Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, digital omvandling och 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 342
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med beaktande av principerna om 
öppenhet, likabehandling och sund 
ekonomisk förvaltning och efter en dialog 
med medlemsstaten, inklusive inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, ska 
kommissionen analysera den ansökan om 

3. Med beaktande av principerna om 
öppenhet, likabehandling och sund 
ekonomisk förvaltning och efter en dialog 
med medlemsstaten eller den regionala 
eller lokala myndigheten, inklusive inom 
ramen för den europeiska 
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stöd som avses i punkt 1 utifrån hur akuta 
och hur vitt- och djupgående de 
konstaterade problemen är, vilka 
stödbehoven är per berört politikområde, 
en analys av de socioekonomiska 
indikatorerna och medlemsstatens 
allmänna administrativa kapacitet.

planeringsterminen, ska kommissionen 
analysera den ansökan om stöd som avses i 
punkt 1 utifrån hur akuta och hur vitt- och 
djupgående de konstaterade problemen är, 
vilka stödbehoven är per berört 
politikområde, en analys av de 
socioekonomiska indikatorerna och 
medlemsstatens eller den regionala eller 
lokala myndighetens allmänna 
administrativa kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 343
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen, Moritz Körner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med beaktande av principerna om 
öppenhet, likabehandling och sund 
ekonomisk förvaltning och efter en dialog 
med medlemsstaten, inklusive inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, ska 
kommissionen analysera den ansökan om 
stöd som avses i punkt 1 utifrån hur akuta 
och hur vitt- och djupgående de 
konstaterade problemen är, vilka 
stödbehoven är per berört politikområde, 
en analys av de socioekonomiska 
indikatorerna och medlemsstatens 
allmänna administrativa kapacitet.

3. Med beaktande av principerna om 
öppenhet, likabehandling och sund 
ekonomisk förvaltning och efter en dialog 
med medlemsstaten, inklusive inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, ska 
kommissionen analysera den ansökan om 
stöd som avses i punkt 1 utifrån hur akuta 
och hur vitt- och djupgående de 
konstaterade problemen är, vilka 
stödbehoven är per berört politikområde, 
en analys av de socioekonomiska 
indikatorerna och medlemsstatens 
institutionella och allmänna administrativa 
kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 344
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med beaktande av principerna om 
öppenhet, likabehandling och sund 
ekonomisk förvaltning och efter en dialog 
med medlemsstaten, inklusive inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, 
ska kommissionen analysera den ansökan 
om stöd som avses i punkt 1 utifrån hur 
akuta och hur vitt- och djupgående de 
konstaterade problemen är, vilka 
stödbehoven är per berört politikområde, 
en analys av de socioekonomiska 
indikatorerna och medlemsstatens 
allmänna administrativa kapacitet.

3. Med beaktande av principerna om 
öppenhet, likabehandling och sund 
ekonomisk förvaltning, och efter en dialog 
med medlemsstaten, ska kommissionen 
analysera den begäran om stöd som avses i 
punkt 1 utifrån hur akuta och hur vitt- och 
djupgående de konstaterade problemen är, 
vilka stödbehoven är per berört 
politikområde, en analys av de 
socioekonomiska indikatorerna och 
medlemsstatens allmänna administrativa 
kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 345
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med beaktande av principerna om 
öppenhet, likabehandling och sund 
ekonomisk förvaltning och efter en dialog 
med medlemsstaten, inklusive inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, 
ska kommissionen analysera den ansökan 
om stöd som avses i punkt 1 utifrån hur 
akuta och hur vitt- och djupgående de 
konstaterade problemen är, vilka 
stödbehoven är per berört politikområde, 
en analys av de socioekonomiska 
indikatorerna och medlemsstatens 
allmänna administrativa kapacitet.

3. Med beaktande av principerna om 
öppenhet, likabehandling och sund 
ekonomisk förvaltning, och efter en dialog 
med medlemsstaten, ska kommissionen 
analysera den begäran om stöd som avses i 
punkt 1 utifrån hur akuta och hur vitt- och 
djupgående de konstaterade problemen är, 
vilka stödbehoven är per berört 
politikområde, en analys av de 
socioekonomiska indikatorerna och 
medlemsstatens allmänna administrativa 
kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 346
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med beaktande av principerna om 
öppenhet, likabehandling och sund 
ekonomisk förvaltning och efter en dialog 
med medlemsstaten, inklusive inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, 
ska kommissionen analysera den ansökan 
om stöd som avses i punkt 1 utifrån hur 
akuta och hur vitt- och djupgående de 
konstaterade problemen är, vilka 
stödbehoven är per berört politikområde, 
en analys av de socioekonomiska 
indikatorerna och medlemsstatens 
allmänna administrativa kapacitet.

3. Med beaktande av principerna om 
öppenhet, likabehandling och sund 
finansiell förvaltning och efter en dialog 
med medlemsstaten ska kommissionen 
analysera den begäran om stöd som avses i 
punkt 1 utifrån hur akuta, vitt- och 
djupgående de upptäckta problemen är, 
vilka stödbehoven per berört politikområde 
är samt göra en analys av de 
socioekonomiska indikatorerna och 
medlemsstatens allmänna administrativa 
kapacitet.

Or. fr

Ändringsförslag 347
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med beaktande av principerna om 
öppenhet, likabehandling och sund 
ekonomisk förvaltning och efter en dialog 
med medlemsstaten, inklusive inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, 
ska kommissionen analysera den ansökan 
om stöd som avses i punkt 1 utifrån hur 
akuta och hur vitt- och djupgående de 
konstaterade problemen är, vilka 
stödbehoven är per berört politikområde, 
en analys av de socioekonomiska 
indikatorerna och medlemsstatens 
allmänna administrativa kapacitet.

3. Med beaktande av principerna om 
öppenhet, likabehandling och sund 
ekonomisk förvaltning, och efter en dialog 
med medlemsstaten, ska kommissionen 
analysera den begäran om stöd som avses i 
punkt 1 utifrån hur akuta och hur vitt- och 
djupgående de konstaterade problemen och 
utmaningarna är, vilka stödbehoven är per 
berört politikområde, en analys av de 
socioekonomiska indikatorerna och 
medlemsstatens allmänna administrativa 
kapacitet.

Or. en
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Ändringsförslag 348
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med utgångspunkt från den analysen och 
med beaktande av befintliga insatser och 
åtgärder finansierade av unionsfonder 
eller andra unionsprogram ska 
kommissionen komma överens med den 
berörda medlemsstaten om de prioriterade 
stödområdena, målen, en vägledande 
tidsplan, stödåtgärdernas omfattning 
liksom det beräknade totala ekonomiska 
bidraget för sådant tekniskt stöd i en 
samarbets- och stödplan.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 349
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med utgångspunkt från den analysen och 
med beaktande av befintliga insatser och 
åtgärder finansierade av unionsfonder eller 
andra unionsprogram ska kommissionen 
komma överens med den berörda 
medlemsstaten om de prioriterade 
stödområdena, målen, en vägledande 
tidsplan, stödåtgärdernas omfattning 
liksom det beräknade totala ekonomiska 
bidraget för sådant tekniskt stöd i en 
samarbets- och stödplan.

Med utgångspunkt från den analysen och 
med beaktande av befintliga insatser och 
åtgärder finansierade av unionsfonder eller 
andra unionsprogram ska kommissionen 
komma överens med den berörda 
medlemsstaten om de prioriterade 
stödområdena, målen, i form av tydliga 
reformåtaganden, en vägledande tidsplan, 
bindande milstolpar, stödåtgärdernas 
omfattning liksom det beräknade totala 
ekonomiska bidraget för sådant tekniskt 
stöd i en samarbets- och stödplan.

Or. en
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Motivering

Samarbets- och stödplanen bör innehålla specifika och bindande milstolpar för att mäta 
framstegen i genomförandet.

Ändringsförslag 350
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med utgångspunkt från den analysen och 
med beaktande av befintliga insatser och 
åtgärder finansierade av unionsfonder eller 
andra unionsprogram ska kommissionen 
komma överens med den berörda 
medlemsstaten om de prioriterade 
stödområdena, målen, en vägledande 
tidsplan, stödåtgärdernas omfattning 
liksom det beräknade totala ekonomiska 
bidraget för sådant tekniskt stöd i en 
samarbets- och stödplan.

Med utgångspunkt från den analysen och 
med beaktande av befintliga insatser och 
åtgärder finansierade av unionsfonder eller 
andra unionsprogram ska kommissionen 
komma överens med den berörda 
medlemsstaten eller den regionala eller 
lokala myndigheten om de prioriterade 
stödområdena, målen, en vägledande 
tidsplan, stödåtgärdernas omfattning 
liksom det beräknade totala ekonomiska 
bidraget för sådant tekniskt stöd i en 
samarbets- och stödplan.

Or. en

Ändringsförslag 351
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I den samarbets- och stödplan som 
avses i punkt 3 ska de åtgärder som är 
kopplade till planerna för återhämtning och 
resiliens i enlighet med förordning (EU) 
ÅÅÅÅ/XX anges separat från övrigt 
tekniskt stöd.

4. I den samarbets- och stödplan som 
avses i punkt 3 ska de åtgärder som är 
kopplade till planerna för återhämtning och 
resiliens för medlemsstaterna eller de 
regionala och lokala myndigheterna 
i enlighet med förordning (EU) ÅÅÅÅ/XX 
anges separat från övrigt tekniskt stöd.

Or. en
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Ändringsförslag 352
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information till Europaparlamentet och 
rådet samt kommunikation om samarbets- 
och stödplanerna

Europaparlamentet och rådet samt 
kommunikation om samarbets- och 
stödplanerna

Or. en

Ändringsförslag 353
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter samtycke 
från den berörda medlemsstaten, utan 
onödigt dröjsmål översända samarbets- och 
stödplanen till Europaparlamentet och 
rådet. Den berörda medlemsstaten får 
vägra samtycke i händelse av känslig eller 
konfidentiell information, vars röjande 
skulle hota allmänintressen i 
medlemsstaten.

1. Kommissionen ska utan onödigt 
dröjsmål översända samarbets- och 
stödplanen till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 354
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter samtycke 
från den berörda medlemsstaten, utan 

1. Kommissionen ska, efter samtycke 
från den berörda medlemsstaten, utan 
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onödigt dröjsmål översända samarbets- och 
stödplanen till Europaparlamentet och 
rådet. Den berörda medlemsstaten får 
vägra samtycke i händelse av känslig eller 
konfidentiell information, vars röjande 
skulle hota allmänintressen i 
medlemsstaten.

onödigt dröjsmål översända samarbets- och 
stödplanen till Europaparlamentet och 
rådet. Om den berörda medlemsstaten 
uttrycker oro i händelse av känslig eller 
konfidentiell information, vars röjande 
skulle hota allmänintressen i 
medlemsstaten, ska kommissionen 
tillsammans med Europaparlamentet 
lämna den relevanta informationen på ett 
konfidentiellt sätt utan oskäligt dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 355
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter samtycke 
från den berörda medlemsstaten, utan 
onödigt dröjsmål översända samarbets- och 
stödplanen till Europaparlamentet och 
rådet. Den berörda medlemsstaten får 
vägra samtycke i händelse av känslig eller 
konfidentiell information, vars röjande 
skulle hota allmänintressen i 
medlemsstaten.

1. Kommissionen ska, efter samtycke 
från den berörda medlemsstaten, utan 
onödigt dröjsmål översända samarbets- och 
stödplanen till Europaparlamentet och 
rådet för att uppnå demokratisk 
ansvarsskyldighet och säkerställa 
synlighet för unionens åtgärd. Den 
berörda medlemsstaten får vägra samtycke 
i händelse av känslig eller konfidentiell 
information, vars röjande skulle hota 
allmänintressen i medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 356
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan hinder av bestämmelserna i 
punkt 1 ska kommissionen översända 

utgår
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samarbets- och stödplanen till 
Europaparlamentet och rådet under 
följande omständigheter:
(a) Så snart den berörda medlemsstaten 
har bortredigerat all känslig eller 
konfidentiell information, vars röjande 
skulle hota allmänintressen i den 
medlemsstaten.
(b) Efter en rimlig tidsperiod, när röjande 
av relevant information inte skulle 
inverka negativt på genomförandet av 
stödåtgärderna, och under inga 
omständigheter senare än två månader 
efter genomförandet av sådana åtgärder 
enligt samarbets- och stödplanen.

Or. en

Ändringsförslag 357
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europaparlamentets behöriga 
utskott kan bjuda in representanter från 
kommissionen till utskottet eller utskotten 
för att diskutera de åtgärder som planeras 
och vidtas i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 358
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får inleda utgår
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kommunikationsinsatser för att 
säkerställa unionsfinansieringens 
synlighet för de stödåtgärder som 
planeras i samarbets- och stödplanerna, 
inbegripet genom gemensamma 
kommunikationsinsatser med de berörda 
nationella myndigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 359
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen, Moritz Körner

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får inleda 
kommunikationsinsatser för att säkerställa 
unionsfinansieringens synlighet för de 
stödåtgärder som planeras i samarbets- och 
stödplanerna, inbegripet genom 
gemensamma kommunikationsinsatser 
med de berörda nationella myndigheterna.

3. Kommissionen får inleda 
kommunikationsinsatser för att säkerställa 
unionsfinansieringens synlighet för de 
stödåtgärder som planeras i samarbets- och 
stödplanerna, inbegripet genom 
gemensamma kommunikationsinsatser 
med de berörda nationella myndigheterna. 
Kommissionen kommer på sin webbplats 
att offentliggöra en fullständig och 
regelbundet uppdaterad förteckning över 
de projekt som stöds och för vart och ett 
av dem de anslagna beloppen. Den ska 
regelbundet informera 
Europaparlamentets förbindelsekontor 
och Europa Experience-centrumen om 
dessa projekt i den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 360
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får inleda 
kommunikationsinsatser för att säkerställa 
unionsfinansieringens synlighet för de 
stödåtgärder som planeras i samarbets- och 
stödplanerna, inbegripet genom 
gemensamma kommunikationsinsatser 
med de berörda nationella myndigheterna.

3. Kommissionen får inleda 
kommunikationsinsatser för att säkerställa 
unionsfinansieringens synlighet för de 
stödåtgärder som planeras i samarbets- och 
stödplanerna, genom gemensamma 
kommunikationsinsatser med de berörda 
nationella myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 361
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utöver den budgetram som 
föreskrivs i artikel 6.1 får 
medlemsstaterna föreslå att en del av 
deras plan för reform och resiliens anslås 
till instrumentet för tekniskt stöd. Det 
belopp som anslås ska bidra till att öka det 
tekniska stödet till att utarbeta, ändra och 
förbättra deras planer för återhämtning 
och resiliens. Det belopp som anslås ska 
förvaltas i enlighet med reglerna för 
instrumentet för tekniskt stöd. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 362
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen, Moritz Körner

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som finansieras genom 
instrumentet kan få stöd från andra 
unionsprogram, unionsinstrument eller 
unionsfonder i unionens budget, förutsatt 
att stödet i fråga inte täcker samma 
kostnadsposter.

Åtgärder som finansieras genom 
instrumentet kan få stöd från andra 
unionsprogram, unionsinstrument eller 
unionsfonder i unionens budget, förutsatt 
att stödet i fråga inte täcker samma 
kostnadsposter, för att bidra till att 
medlemsstaterna har god 
absorptionsförmåga av medel.

Or. en

Ändringsförslag 363
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genomföra 
instrumentet i enlighet med 
budgetförordningen.

1. Kommissionen ska genomföra 
instrumentet i enlighet med 
budgetförordningen, varvid reglerna för 
skyddet av unionens budget vid generella 
brister när det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna ska följas helt och fullt, 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) ÅÅÅÅ/XX [om 
rättsstatsmekanismen i den fleråriga 
budgetramen].

Or. en

Ändringsförslag 364
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genomföra 
instrumentet i enlighet med 

1. Kommissionen ska genomföra 
instrumentet i enlighet med 
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budgetförordningen. budgetförordningen och förordning (EU) 
ÅÅÅÅ/XX om skydd av unionens budget 
vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 365
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) åtgärder genom indirekt 
förvaltning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 366
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medfinansieringssatsen för bidrag ska 
uppgå till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna.

Medfinansieringssatsen för bidrag ska 
uppgå till 75 % av de stödberättigande 
kostnaderna.

Or. en

Motivering

För att säkerställa en försiktig användning av EU-medel bör medlemsstaterna bidra till att 
genomföra reformer.

Ändringsförslag 367
Engin Eroglu

Förslag till förordning
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Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medfinansieringssatsen för bidrag ska 
uppgå till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna.

Medfinansieringssatsen för bidrag ska 
uppgå till 80 % av de stödberättigande 
kostnaderna.

Or. de

Ändringsförslag 368
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medfinansieringssatsen för bidrag ska 
uppgå till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna.

Medfinansieringssatsen för bidrag ska vara 
100 % av de stödberättigande kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 369
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Bidrag ska bara betalas ut stegvis 
och på ett sätt som stämmer överens med 
de framsteg som görs i uppnåendet av de 
milstolpar som anges i samarbets- och 
stödplanerna.

Or. en

Ändringsförslag 370
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att genomföra det tekniska 
stödet ska kommissionen, genom 
genomförandeakter, anta arbetsprogram 
och underrätta Europaparlamentet och 
rådet om dessa.

6. För att genomföra det tekniska 
stödet ska kommissionen anta 
arbetsprogram genom delegerade akter.

Or. en

Ändringsförslag 371
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att genomföra det tekniska 
stödet ska kommissionen, genom 
genomförandeakter, anta arbetsprogram 
och underrätta Europaparlamentet och 
rådet om dessa.

6. För att studera genomförandet av 
det tekniska stödet ska kommissionen följa 
utvecklingen i varje medlemsstat och 
underrätta Europaparlamentet och rådet om 
dessa.

Or. en

Ändringsförslag 372
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att genomföra det tekniska 
stödet ska kommissionen, genom 
genomförandeakter, anta arbetsprogram 
och underrätta Europaparlamentet och 
rådet om dessa.

6. För att genomföra det tekniska 
stödet ska kommissionen anta 
arbetsprogram genom delegerade akter 
enligt artikel 16b.

Or. en
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Ändringsförslag 373
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att genomföra det tekniska 
stödet ska kommissionen, genom 
genomförandeakter, anta arbetsprogram 
och underrätta Europaparlamentet och 
rådet om dessa.

6. För att genomföra det tekniska 
stödet ska kommissionen, genom 
delegerade akter, anta arbetsprogram och 
underrätta Europaparlamentet och rådet om 
dessa.

Or. en

Ändringsförslag 374
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att genomföra det tekniska 
stödet ska kommissionen, genom 
genomförandeakter, anta arbetsprogram 
och underrätta Europaparlamentet och 
rådet om dessa.

6. För att genomföra det tekniska 
stödet ska kommissionen, genom 
delegerade akter, anta arbetsprogram och 
underrätta Europaparlamentet och rådet om 
dessa.

Or. en

Ändringsförslag 375
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För att säkerställa att medel snabbt 
finns tillgängliga ska en begränsad del av 
arbetsprogrammet reserveras för särskilda 

7. För att säkerställa att medel snabbt 
finns tillgängliga ska en begränsad del av 
arbetsprogrammet reserveras för särskilda 
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åtgärder i händelse av oförutsedda och 
vederbörligen motiverade skäl till 
skyndsamhet som kräver omedelbara 
insatser, t.ex. en allvarlig störning i 
ekonomin eller viktiga omständigheter 
utanför medlemsstatens kontroll som 
allvarligt påverkar dess ekonomiska eller 
sociala förhållanden.

åtgärder i händelse av oförutsedda och 
vederbörligen motiverade skäl till 
skyndsamhet som kräver omedelbara 
insatser, t.ex. en allvarlig störning i 
ekonomin eller viktiga omständigheter 
utanför medlemsstatens eller en regional 
eller lokal myndighets kontroll som 
allvarligt påverkar dess ekonomiska eller 
sociala förhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 376
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För att säkerställa att medel snabbt 
finns tillgängliga ska en begränsad del av 
arbetsprogrammet reserveras för särskilda 
åtgärder i händelse av oförutsedda och 
vederbörligen motiverade skäl till 
skyndsamhet som kräver omedelbara 
insatser, t.ex. en allvarlig störning i 
ekonomin eller viktiga omständigheter 
utanför medlemsstatens kontroll som 
allvarligt påverkar dess ekonomiska eller 
sociala förhållanden.

7. För att säkerställa att medel snabbt 
finns tillgängliga ska en begränsad del av 
arbetsprogrammet, som inte överstiger 5 
%, reserveras för särskilda åtgärder i 
händelse av oförutsedda och vederbörligen 
motiverade skäl till skyndsamhet som 
kräver omedelbara insatser, t.ex. en 
allvarlig störning i ekonomin eller viktiga 
omständigheter utanför medlemsstatens 
kontroll som allvarligt påverkar dess 
ekonomiska eller sociala förhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 377
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen, Moritz Körner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För att säkerställa att medel snabbt 
finns tillgängliga ska en begränsad del av 

7. För att säkerställa att medel snabbt 
finns tillgängliga ska en begränsad del av 
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arbetsprogrammet reserveras för särskilda 
åtgärder i händelse av oförutsedda och 
vederbörligen motiverade skäl till 
skyndsamhet som kräver omedelbara 
insatser, t.ex. en allvarlig störning i 
ekonomin eller viktiga omständigheter 
utanför medlemsstatens kontroll som 
allvarligt påverkar dess ekonomiska eller 
sociala förhållanden.

arbetsprogrammet reserveras för särskilda 
åtgärder i händelse av oförutsedda och 
vederbörligen motiverade skäl till 
skyndsamhet som kräver omedelbara 
insatser, t.ex. en allvarlig störning i 
ekonomin eller viktiga omständigheter 
utanför medlemsstatens kontroll som 
allvarligt påverkar dess ekonomiska, 
sociala eller hälsomässiga förhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 378
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på begäran av en 
medlemsstat som ansöker om tekniskt stöd, 
besluta om särskilda åtgärder i 
överensstämmelse med de mål och åtgärder 
som anges i instrumentet för att stödja de 
nationella myndigheterna när de tar itu 
med akuta behov. Sådana särskilda 
åtgärder ska till sin natur vara tillfälliga 
och de ska vara kopplade till de 
omständigheter som anges i artikel 8.2. De 
särskilda åtgärderna ska upphöra inom sex 
månader och får ersättas av åtgärder för 
tekniskt stöd i enlighet med villkoren i 
artikel 8.

Kommissionen får, på begäran av en 
medlemsstat eller en regional eller lokal 
myndighet som ansöker om tekniskt stöd, 
besluta om särskilda åtgärder i 
överensstämmelse med de mål och åtgärder 
som anges i instrumentet för att stödja de 
nationella myndigheterna när de tar itu 
med akuta behov. Sådana särskilda 
åtgärder ska till sin natur vara tillfälliga 
och de ska vara kopplade till de 
omständigheter som anges i artikel 8.2. De 
särskilda åtgärderna ska upphöra inom sex 
månader och får ersättas av åtgärder för 
tekniskt stöd i enlighet med villkoren i 
artikel 8.

Or. en

Ändringsförslag 379
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Klausul om bevarande av skyddsnivån

1. En medlemsstat ska betala tillbaka till 
kommissionen varje ekonomiskt bidrag 
som utbetalats till den i enlighet med 
denna förordning med avseende på ett 
reformåtagande, om de förhållanden som 
möjliggjorde sådana utbetalningar inom 
fem år efter utbetalningen har förändrats 
avsevärt i den berörda medlemsstaten.
 2. Följande fall ska utgöra en avsevärd 
förändring av de förhållanden som 
möjliggjorde utbetalningen:
 (a) Förutsättningarna för att uppfylla 
reformåtagandena föreligger inte längre. 
eller
 (b) Förutsättningarna för att uppfylla 
reformåtagandena har avsevärt 
förändrats på grund av andra åtgärder.
3. Kommissionen ska fatta ett beslut om 
återbetalning efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna 
synpunkter inom en period på två 
månader efter det att dess slutsatser 
meddelats. 
4. Endast verkligt nya reformer ger rätt 
till finansiering inom detta program. 
Reformåtaganden som har genomförts 
inom tidigare program och sedan dess 
återtagits ger inte rätt till finansiering 
inom detta program.
5. Europeiska kommissionen ska 
övervaka hållbarheten hos de reformer 
som stöds inom detta program.

Or. en

Motivering

Det bör säkerställas att de reformer som stöds inom detta program är stabila över tid. Om de 
reformer som stöds av detta program återtas kort efter sitt genomförande måste den 
mottagande medlemsstaten betala tillbaka det mottagna stödet.
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Ändringsförslag 380
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) säkerställa komplementaritet, 
synergier, samstämmighet och konsekvens 
mellan olika instrument på unionsnivå, 
nationell nivå och, i förekommande fall, 
regional nivå, särskilt när det gäller 
åtgärder som finansieras av unionsfonder, 
både i planeringsfasen och under 
genomförandet,

(a) studera komplementaritet, 
samstämmighet och konsekvens mellan 
olika instrument på unionsnivå, nationell 
nivå och, i förekommande fall, regional 
nivå, särskilt när det gäller åtgärder som 
finansieras av unionsfonder, både i 
planeringsfasen och under genomförandet,

Or. en

Ändringsförslag 381
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) säkerställa komplementaritet, 
synergier, samstämmighet och konsekvens 
mellan olika instrument på unionsnivå, 
nationell nivå och, i förekommande fall, 
regional nivå, särskilt när det gäller 
åtgärder som finansieras av unionsfonder, 
både i planeringsfasen och under 
genomförandet,

(a) säkerställa komplementaritet, 
synergier, samstämmighet och konsekvens 
mellan olika instrument på unionsnivå, 
nationell, regional och lokal nivå, särskilt 
när det gäller åtgärder som finansieras av 
unionsfonder, både i planeringsfasen och 
under genomförandet,

Or. en

Ändringsförslag 382
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) optimera samordningsmekanismer 
för att undvika dubbelarbete, och

(b) främja samordningsmekanismer för 
att undvika dubbelarbete, och

Or. en

Ändringsförslag 383
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) säkerställa nära samarbete mellan 
de som ansvarar för genomförandet på 
unionsnivå, nationell nivå och, 
i förekommande fall, regional nivå, så att 
stödåtgärderna inom ramen för 
instrumentet blir samstämmiga och 
effektiva.

(c) bedöma det nära samarbetet mellan 
de som ansvarar för genomförandet på 
unionsnivå, nationell nivå och, 
i förekommande fall, regional nivå, så att 
stödåtgärderna inom ramen för 
instrumentet blir samstämmiga och 
effektiva.

Or. en

Ändringsförslag 384
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) säkerställa nära samarbete mellan 
de som ansvarar för genomförandet på 
unionsnivå, nationell nivå och, 
i förekommande fall, regional nivå, så att 
stödåtgärderna inom ramen för 
instrumentet blir samstämmiga och 
effektiva.

(c) säkerställa nära samarbete mellan 
de som ansvarar för genomförandet på 
unionsnivå, nationell, regional och lokal 
nivå, så att stödåtgärderna inom ramen för 
instrumentet blir samstämmiga och 
effektiva.

Or. en
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Ändringsförslag 385
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska sträva efter att 
säkerställa komplementaritet och 
synergier med stöd som tillhandahålls av 
andra relevanta internationella 
organisationer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 386
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska övervaka 
genomförandet av instrumentet och mäta 
hur de allmänna och särskilda målen i 
artiklarna 3 och 4 uppfylls. De indikatorer 
som ska användas för rapportering om 
framsteg och för övervakning och 
utvärdering av hur denna förordning bidrar 
till att uppfylla de allmänna och särskilda 
målen anges i bilagan. Övervakningen av 
genomförandet ska vara riktad och stå i 
proportion till den verksamhet som bedrivs 
inom ramen för instrumentet.

1. Kommissionen ska övervaka 
genomförandet av instrumentet och mäta 
hur de allmänna och särskilda målen i 
artiklarna 3 och 4 uppfylls genom att 
använda de milstolpar som har avtalats i 
samarbets- och stödplanerna. De 
indikatorer som ska användas för 
rapportering om framsteg och för 
övervakning och utvärdering av hur denna 
förordning bidrar till att uppfylla de 
allmänna och särskilda målen anges i 
bilagan. Övervakningen av genomförandet 
ska vara riktad och stå i proportion till den 
verksamhet som bedrivs inom ramen för 
instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 387
José Gusmão
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska övervaka 
genomförandet av instrumentet och mäta 
hur de allmänna och särskilda målen i 
artiklarna 3 och 4 uppfylls. De indikatorer 
som ska användas för rapportering om 
framsteg och för övervakning och 
utvärdering av hur denna förordning bidrar 
till att uppfylla de allmänna och särskilda 
målen anges i bilagan. Övervakningen av 
genomförandet ska vara riktad och stå i 
proportion till den verksamhet som bedrivs 
inom ramen för instrumentet.

1. Kommissionen ska studera 
genomförandet av instrumentet och mäta 
hur de allmänna och särskilda målen i 
artiklarna 3 och 4 uppfylls. De indikatorer 
som ska användas för rapportering om 
framsteg och för övervakning och 
utvärdering av hur denna förordning bidrar 
till att uppfylla de allmänna och särskilda 
målen anges i bilagan. Bedömningen av 
genomförandet ska vara riktad och stå i 
proportion till den verksamhet som bedrivs 
inom ramen för instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 388
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att uppgifter för övervakningen 
av genomförandet av instrumentet och 
resultat samlas in ändamålsenligt, 
resurseffektivt och i rätt tid. För detta 
ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagare av 
unionsfinansiering.

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att uppgifter för övervakningen 
av genomförandet av instrumentet och 
resultat samlas in ändamålsenligt, 
resurseffektivt och i rätt tid, samt delas 
upp efter kön och inkomstnivå, när så är 
möjligt. För detta ändamål ska 
proportionella rapporteringskrav ställas på 
mottagare av unionsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 389
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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

2a. Vid bedrägeri eller åsidosättande 
av kraven i artiklarna 7 och 8 ska 110 % 
av bidraget betalas tillbaka.

Or. en

Ändringsförslag 390
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska avlägga en årlig 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av denna förordning.

1. Kommissionen ska avlägga en årlig 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av denna förordning. 
Parlamentet får höra kommission om 
innehållet i den årliga rapporten.

Or. fr

Ändringsförslag 391
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska avlägga en årlig 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av denna förordning.

1. Kommissionen ska överlämna en 
årlig rapport till Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 392
Alfred Sant
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) genomförandet av stödåtgärder. (e) genomförande av stödåtgärder per 
land och region.

Or. en

Ändringsförslag 393
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillhandahålla 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén en oberoende 
halvtidsutvärderingsrapport om 
genomförandet av denna förordning senast 
fyra år efter det att förordningen har trätt i 
kraft. Kommissionen ska även 
tillhandahålla dessa institutioner en 
oberoende efterhandsutvärderingsrapport 
senast tre år efter slutet av den period som 
anges i artikel 1.

1. Kommissionen ska tillhandahålla 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén en oberoende 
halvtidsutvärderingsrapport om 
genomförandet av denna förordning senast 
tre år efter det att förordningen har trätt i 
kraft. Kommissionen ska även 
tillhandahålla dessa institutioner en 
oberoende efterhandsutvärderingsrapport 
senast tre år efter slutet av den period som 
anges i artikel 1.

Or. en

Ändringsförslag 394
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tillhandahålla 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

1. Kommissionen ska till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
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ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén en oberoende 
halvtidsutvärderingsrapport om 
genomförandet av denna förordning senast 
fyra år efter det att förordningen har trätt i 
kraft. Kommissionen ska även 
tillhandahålla dessa institutioner en 
oberoende efterhandsutvärderingsrapport 
senast tre år efter slutet av den period som 
anges i artikel 1.

ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén överlämna en oberoende 
halvtidsutvärderingsrapport om 
genomförandet av denna förordning senast 
fyra år efter det att förordningen har trätt i 
kraft. Kommissionen ska även till dessa 
institutioner överlämna en oberoende 
efterhandsutvärderingsrapport senast tre år 
efter slutet av den period som anges i 
artikel 1.

Or. en

Ändringsförslag 395
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Halvtidsutvärderingsrapporten ska 
särskilt innehålla en bedömning av i vilken 
utsträckning instrumentets mål enligt 
artiklarna 3 och 4 har uppnåtts, 
effektiviteten i resursanvändningen och det 
europeiska mervärdet. Den ska också 
beakta den fortsatta relevansen vad gäller 
alla mål och åtgärder.

2. Halvtidsutvärderingsrapporten ska 
särskilt innehålla en bedömning av i vilken 
utsträckning instrumentets mål enligt 
artiklarna 3 och 4 har uppnåtts, 
effektiviteten i resursanvändningen och det 
europeiska mervärdet. Den ska också 
beakta den fortsatta relevansen vad gäller 
alla mål och åtgärder. Om så är 
nödvändigt ska 
halvtidsutvärderingsrapporten åtföljas av 
lagstiftningsförslag om ändring av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 396
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Halvtidsutvärderingsrapporten ska 
särskilt innehålla en bedömning av i vilken 
utsträckning instrumentets mål enligt 
artiklarna 3 och 4 har uppnåtts, 
effektiviteten i resursanvändningen och det 
europeiska mervärdet. Den ska också 
beakta den fortsatta relevansen vad gäller 
alla mål och åtgärder.

2. Halvtidsutvärderingsrapporten ska 
särskilt innehålla en bedömning av i vilken 
utsträckning instrumentets mål enligt 
artiklarna 3 och 4 har uppnåtts, 
tillräckligheten och effektiviteten i 
resursanvändningen och det europeiska 
mervärdet. Den ska också beakta den 
fortsatta relevansen vad gäller alla mål och 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 397
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efterhandsutvärderingsrapporten 
ska bestå av en övergripande bedömning 
av genomförandet av denna förordning och 
den ska innehålla information om dess 
effekt på lång sikt.

3. Efterhandsutvärderingsrapporten 
ska bestå av en övergripande bedömning 
av genomförandet av denna förordning och 
den ska innehålla information om dess 
sociala och ekonomiska effekt på lång 
sikt.

Or. en

Ändringsförslag 398
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Insyn

1. Stödmottagarna ska till förmån för den 
breda allmänheten säkerställa största 
möjliga insyn i åtgärder och finansiella 
flöden inom detta instrument. Denna 
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insyn får endast begränsas genom 
rättsakter som gäller affärssekretess, 
gällande dataskyddsregler eller vid 
förvaltnings- eller straffrättsliga 
utredningar av unionens organ.
2. Stödmottagarna ska i linje med direktiv 
(EU) 2019/1024 om öppna data och 
vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn, offentliggöra all 
relevant information som rör deras 
projekt i ett standardiserat och jämförbart 
öppet och maskinläsbart format i ett 
officiellt register som är tillgängligt för 
allmänheten, inbegripet, men inte enbart 
följande: projektförslag, förklaringar om 
att ingen intressekonflikt föreligger, 
mötesprotokoll, konsekvensbedömningar, 
kontrakt, utvärderings- och 
granskningsrapporter samt alla offentliga 
upphandlingar ska offentliggöras i EU:s 
öppna dataportal.
3. Medlemsstaterna bör som standard 
göra alla resultat av samarbetet 
(inbegripet uppgifter, studier, 
programvaruverktyg osv.) tillgängliga för 
allmänheten eller förklara varför ärendet 
är konfidentiellt.
4. Alla offentliggjorda uppgifter enligt 
punkterna 1–3 ska finnas tillgängliga på 
obestämd tid. Unionens institutioner och 
medlemsstaterna bör erbjuda samarbete 
med logistiska åtgärder för att hålla alla 
dessa uppgifter tillgängliga för 
allmänheten även efter att 
stödmottagandet upphör.

Or. en

Ändringsförslag 399
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Förslag till förordning
Kapitel 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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KAPITEL IIIA
Utövande av delegeringen
Artikel 16b
Utövande av delegeringen
1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 12.6 ska ges till 
kommissionen till och med den 
31 december 2028.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 12.6 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller på en senare dag 
som anges i beslutet. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 12.6 ska träda i kraft om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på tre månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med tre månader på 
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Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 400
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, 
Mauri Pekkarinen, Moritz Körner

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genomföra 
informations- och kommunikationsinsatser 
avseende instrumentet och dess åtgärder 
och resultat. Medel som tilldelats 
instrumentet ska också bidra till den 
strategiska kommunikationen av unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de har 
anknytning till de mål som avses i 
artiklarna 3 och 4.

2. Kommissionen ska genomföra 
informations- och kommunikationsinsatser 
avseende instrumentet och dess åtgärder 
och resultat. Medel som tilldelats 
instrumentet ska också bidra till den 
strategiska kommunikationen av unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de har 
anknytning till de mål som avses i 
artiklarna 3 och 4. Kommissionen kommer 
på sin webbplats att offentliggöra en 
fullständig och regelbundet uppdaterad 
förteckning över de projekt som stöds och 
för vart och ett av dem de anslagna 
beloppen. Den ska regelbundet informera 
Europaparlamentets förbindelsekontor 
och Europa Experience-centrumen om 
dessa projekt i den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 401
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Resultat som uppnåtts genom 
åtgärderna för tekniskt stöd, till exempel 

(d) Resultat som uppnåtts genom 
åtgärderna för tekniskt stöd, till exempel 
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antagande av en strategi, antagande av en 
ny lag eller annan författning eller ändring 
av befintliga författningar, antagande av 
(nya) förfaranden och åtgärder för att 
förbättra genomförandet av reformerna.

antagande av en strategi, antagande av en 
ny lag eller annan författning eller ändring 
av befintliga författningar, antagande av 
(nya) förfaranden och åtgärder för att 
förbättra genomförandet av reformerna och 
investeringarna.

Or. en

Ändringsförslag 402
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genomföra den 
efterhandsutvärdering som avses i artikel 
16 även i syfte att fastställa kopplingarna 
mellan det tekniska stöd som 
tillhandahållits och de relevanta åtgärder 
som vidtagits i de berörda medlemsstaterna 
för att förbättra resiliens, hållbar tillväxt, 
sysselsättning och sammanhållning.

Kommissionen ska genomföra den 
efterhandsutvärdering som avses i artikel 
16 även i syfte att fastställa kopplingarna 
mellan det tekniska stöd som 
tillhandahållits och de relevanta åtgärder 
som vidtagits i de berörda medlemsstaterna 
för att förbättra resiliens, rättvis, 
inkluderande och hållbar ekonomisk och 
social tillväxt, skapande av arbetstillfällen 
av hög kvalitet och ekonomisk social och 
territoriell sammanhållning.

Or. en


