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Ændringsforslag 570
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ved denne forordning oprettes en 
genopretnings- og resiliensfacilitet 
("faciliteten") som et midlertidigt redskab 
til at håndtere de negative konsekvenser 
af covid-19-pandemien i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 571
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 572
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2) "finansielt bidrag": 
ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte, 
der tildeles eller kan tildeles til 
medlemsstaterne under faciliteten, "lån": 
ikke-revolverende kreditlinje, der tildeles 
eller kan tildeles til medlemsstaterne 
under faciliteten, og

Or. en
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Ændringsforslag 573
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "europæisk semester for 
samordning af de økonomiske politikker" 
(i det følgende benævnt "det europæiske 
semester"): den proces, der er omhandlet 
i artikel 2-a i Rådets forordning (EF) nr. 
1466/97 af 7. juli 199720.

udgår

__________________
20 Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 
7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen 
af budgetstillinger samt overvågning og 
samordning af økonomiske politikker 
(EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 574
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "europæisk semester for 
samordning af de økonomiske politikker" 
(i det følgende benævnt "det europæiske 
semester"): den proces, der er omhandlet i 
artikel 2-a i Rådets forordning (EF) nr. 
1466/97 af 7. juli 199720.

3) "europæisk semester for 
samordning af politikkerne for bæredygtig 
udvikling" (i det følgende benævnt "det 
europæiske semester"): den proces, der er 
omhandlet i artikel 2-a i Rådets forordning 
(EF) nr. 1466/97 af 7. juli 199720 og 
lovgivningen til fremme af 
gennemførelsen af den europæiske 
grønne pagt, den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og verdensmålene for 
bæredygtig udvikling, og som er tilpasset 
til de politiske behov som reaktion på den 
aktuelle krise og de fremtidige 
udfordringer, som beskrevet i bl.a. 
Kommissionens meddelelse om den årlige 
strategi for bæredygtig vækst 202020a

 og 
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forårs- og sommerpakken under det 
europæiske semester 2020.

__________________ __________________
20 Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. 
juli 1997 om styrkelse af overvågningen af 
budgetstillinger samt overvågning og 
samordning af økonomiske politikker (EFT 
L 209 af 2.8.1997, s. 1).

20 Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. 
juli 1997 om styrkelse af overvågningen af 
budgetstillinger samt overvågning og 
samordning af økonomiske politikker (EFT 
L 209 af 2.8.1997, s. 1).
20a Kommissionens meddelelse 
COM(2019)0650 af 17. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 575
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "europæisk merværdi": den 
værdi, der skabes ved Unionens indsats, 
som ligger ud over den værdi (som følge 
af forskellige faktorer som 
koordineringsgevinster, retssikkerhed, 
større effektivitet eller komplementaritet), 
der ville være blevet skabt af 
medlemsstaten alene

Or. en

Ændringsforslag 576
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "national genopretnings- og 
resiliensplan" (i det følgende benævnt 
"national plan"): den fireårige plan, 
bestående af individuelle reform- og 
investeringsforanstaltninger, som skal 
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udarbejdes og forelægges af de enkelte 
medlemsstater med henblik på tildeling af 
støtte til medlemsstaterne under faciliteten

Or. en

Ændringsforslag 577
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "national genopretnings- og 
resiliensplan": den fireårige plan, 
bestående af individuelle reform- og 
investeringsforanstaltninger, som skal 
udarbejdes og forelægges af de enkelte 
medlemsstater med henblik på tildeling af 
støtte til medlemsstaterne under faciliteten

Or. en

Ændringsforslag 578
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "strategisk autonomi": aktiviteter, 
som er støtteberettigede under 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer i henhold til artikel 7, stk. 5, 
i forordning …/… [den nye InvestEU-
forordning]

Or. en

Ændringsforslag 579
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange



AM\1213689DA.docx 7/284 PE657.420v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "delmål": en objektivt målbar og 
verificerbar politisk målsætning, som en 
medlemsstat forpligter sig til at opfylde 
fuldt ud på en juridisk bindende måde; 
opfyldelse af et delmål er en forudsætning 
for betaling af en tranche

Or. en

Ændringsforslag 580
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "økonomisk og social resiliens": 
evnen til at håndtere økonomiske chok og 
opnå langsigtede strukturelle ændringer 
på en retfærdig og inklusiv måde for at 
øge alle borgeres livskvalitet og trivsel

Or. en

Ændringsforslag 581
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) "efterlevelse af princippet om ikke 
at gøre væsentlig skade": undladelse af at 
støtte eller gennemføre økonomiske 
aktiviteter, der gør væsentlig skade på 
miljømål, jf. bestemmelserne i artikel 17 i 
forordning (EU) 2020/852 
(klassificeringsforordningen)

Or. en

Ændringsforslag 583
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c) "minimumsgarantier": de 
procedurer, der er fastsat i artikel 18 i 
forordning (EU) 2020/852 
[klassificeringsforordningen]

Or. en

Ændringsforslag 584
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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



AM\1213689DA.docx 9/284 PE657.420v01-00

DA

den senest tilgængelige 
miljøhandlingsplan

Or. en

Ændringsforslag 585
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3e) "resiliens": evnen til at møde 
samfundsmæssige, økonomiske og 
miljømæssige chok og vedvarende 
strukturelle forandringer på en 
bæredygtig måde for at bevare samfundets 
velfærd på en socialt inklusiv måde, uden 
at det går ud over de fremtidige 
generationers arv

Or. en

Ændringsforslag 586
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne og den 
digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet. De genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne 
udarbejder, skal have særlig fokus på 
følgende politikområder:
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a) strukturelle reformer og projekter, 
der øger medlemsstaternes økonomiske 
konkurrencedygtighed og resiliens på 
lang sigt, herunder udvikling af moderne 
medicinsk infrastruktur, diversificering af 
forsyningskæderne, løsninger inden for 
drifts- og tjenestekontinuitet, især i form 
af støtte til små og mellemstore 
virksomheder, kriseforebyggelses- og 
kriseberedskabsforanstaltninger, reformer 
af forvaltningen med henblik på at 
begrænse den administrative byrde og 
opkvalificerings- og omskolingsinitiativer 
b) foranstaltninger, der fremmer 
omstillingen til en digital økonomi, 
herunder udvikling af digital 
infrastruktur, 5G-infrastruktur, 
digitalisering af samfundet og den 
offentlige forvaltning, adgang til digitalt 
arbejde, fremme af digitale færdigheder 
og digital forskning, datalagrings- og 
dataudvekslingskapacitet og forskning og 
udvikling inden for selvkørende køretøjer 
og kunstig intelligens
c) foranstaltninger til støtte for den 
langsigtede dekarbonisering af 
økonomien og omstillingen til en cirkulær 
økonomi, herunder udvikling af en 
moderne og bæredygtig 
transportinfrastruktur, navnlig udrulning 
af en bæredygtig grænseoverskridende 
infrastruktur for e-mobilitet og brint, 
udvikling af alternative brændstoffer til 
alle transportformer og udvikling af 
infrastruktur til bæredygtig energilagring 
og -forsyning, moderne opvarmnings- og 
kølingsløsninger, decentraliserede 
energi-, gas- og brintnet, højeffektive 
bygninger og udvikling af kulstofneutrale 
industrielle processer.

Medlemsstaterne skal bruge 50 % af alle 
udgifter i genopretnings- og 
resiliensplanerne til foranstaltninger 
under litra a)-c).

Or. en
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Ændringsforslag 587
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til:

a) øget økonomisk, social og 
territorial konvergens og samhørighed

b)  modvirkning af de sociale og 
økonomiske virkninger af covid-19-krisen
c) den grønne omstilling til en 
kulstofneutral økonomi inden 2050 i 
overensstemmelse med den europæiske 
grønne pagt, Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling, idet det sikres, at de 
arbejdstagere, der risikerer at blive ramt 
af omstillingen, beskyttes
d) den digitale omstilling, idet det 
sikres, at de arbejdstagere, der risikerer at 
blive ramt af omstillingen, beskyttes
e) fremme af socialpolitikker, sociale 
rettigheder og social beskyttelse i 
overensstemmelse med den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og FN's mål 
for bæredygtig udvikling, herunder 
styrkelse af de offentlige 
sundhedssystemer, de sociale 
infrastrukturer og sociale ydelser, især for 
unge, børn og udsatte grupper, fremme af 
institutionel og administrativ resiliens og 
kriseberedskabskapacitet, fremme af 
bæredygtige boliger for alle, bekæmpelse 
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af energifattigdom, bevarelse af 
arbejdspladser, etablering af 
arbejdspladser af høj kvalitet og 
bekæmpelse af fattigdom blandt folk i 
arbejde
f)  fremme af ligestilling mellem 
kønnene, lige muligheder og inklusion
g) uddannelse og kvalifikationer, 
herunder uddannelse, opkvalificering og 
omskoling
h) forskning og innovation
i) konkurrenceevne, resiliens og 
produktivitet

j) fremme af bæredygtige 
investeringer i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/852 
[klassificeringsforordningen]
k) fremme af retfærdig, inklusiv og 
bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 588
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre følgende 
europæiske prioriterede politikområder, 
som skal følges i nationale genopretnings- 
og resiliensplaner:

1) den grønne omstilling med henblik 
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på at nå Unionens klima- og miljømål
2) den åbne digitale omstilling, 
herunder digital opkvalificering af vores 
samfund
3) forbedring af den sociale, 
økonomiske og institutionelle resiliens og 
det sociale, økonomiske og institutionelle 
kriseberedskab.
Bilag IIIa til denne forordning indeholder 
ikke-bindende vejledning om reform- og 
investeringsforanstaltninger, der hører 
under disse tre europæiske prioriterede 
politikområder. Derudover kan 
facilitetens anvendelsesområde vedrøre 
nationale politiske prioriteter inden for 
områder med relation til økonomisk, social 
og territorial samhørighed, sundhed, 
produktivitet, uddannelse og færdigheder, 
forskning og innovation, intelligent, 
bæredygtig, kønsbalanceret og inklusiv 
vækst, beskæftigelse og investeringer samt 
de finansielle systemers stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 589
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal omfatte en integreret 
tilgang til effektiv og ensartet 
genopretning af Unionen og vedrøre 
følgende europæiske prioriterede 
politikområder:

– grøn omstilling, inden for rammerne af 
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den grønne pagt, Unionens opdaterede 
2030-klimamål og målet om 
klimaneutralitet i EU inden 2050, under 
efterlevelse af princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade
– digital omstilling inden for rammerne af 
den digitale dagsorden
– økonomisk samhørighed, produktivitet 
og konkurrenceevne inden for rammerne 
af strategierne på industri- og SMV-
området
– social samhørighed inden for rammerne 
af den europæiske søjle for sociale 
rettigheder
– institutionel resiliens med henblik på at 
øge kriseberedskabskapaciteten
– politikker for den kommende generation 
under hensyntagen til målsætningerne i 
dagsordenen for færdigheder i Europa, 
ungdomsgarantien og børnegarantien.

Or. en

Ændringsforslag 590
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre følgende centrale 
politikområder:

– økonomisk konvergens og social 
samhørighed i EU i overensstemmelse med 
FN's mål for bæredygtig udvikling og den 
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europæiske søjle for sociale rettigheder
– grøn omstilling i overensstemmelse med 
målene i den europæiske grønne pagt og 
Parisaftalen, idet arbejdstagere, der 
risikerer at lide under sådanne 
produktionsmæssige omstillinger, 
beskyttes
– digital omstilling under hensyntagen til 
den digitale dagsorden
– økonomisk resiliens, med henblik på at 
fremme forskning og innovation, 
arbejdspladser af høj kvalitet og 
bæredygtige investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 591
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre syv centrale 
politikområder:

Or. fr

Ændringsforslag 592
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne og den 
digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
kultur, uddannelse og færdigheder, 
forskning og innovation, intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, social 
beskyttelse, beskæftigelse og investeringer 
af høj kvalitet, ligestilling mellem 
kønnene, integration af personer med 
handicap, de finansielle systemers 
stabilitet, social dialog og styrkelse af de 
demokratiske systemer, herunder effektive 
og uafhængige retssystemer samt 
mediepluralisme og mediefrihed.

Or. en

Ændringsforslag 593
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne og den 
digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
kultur, uddannelse og færdigheder, 
forskning og innovation, intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, social 
beskyttelse, beskæftigelse og investeringer 
af høj kvalitet, ligestilling mellem 
kønnene, integration af personer med 
handicap, de finansielle systemers 
stabilitet, social dialog og styrkelse af de 
demokratiske systemer, herunder effektive 
og uafhængige retssystemer samt 
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mediepluralisme og mediefrihed.
Or. en

Ændringsforslag 594
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, idet der tages 
højde for målsætningerne i strategierne 
på industri- og SMV-området og behovet 
for at styrke produktionskædernes 
funktion og resiliens, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent og inklusiv vækst, 
beskæftigelse og investeringer samt de 
finansielle systemers stabilitet. 
Anvendelsesområdet skal også fremme en 
bæredygtig økonomi med særlig 
henvisning til fra jord til bord-strategien 
og biodiversitetsstrategien.

Or. en

Ændringsforslag 595
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet. Kun investeringer med varige 
positive virkninger på medlemsstaternes 
og EU's produktivitet er støtteberettigede 
under denne facilitet.

Or. en

Ændringsforslag 596
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 597
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

grønne, digitale og demografiske 
omstilling, konvergens, konkurrenceevne, 
strategisk uafhængighed, sundhed, 
resiliens, produktivitet, uddannelse og 
færdigheder, forskning og innovation, 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
beskæftigelse og investeringer af høj 
kvalitet samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 598
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 599
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Marc Angel, Paul Tang, Kira 
Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

territorial samhørighed, den grønne og den 
digitale omstilling og omstillingen i 
retning af en resilient plejeøkonomi, 
sundhed, konkurrenceevne, resiliens, 
produktivitet, uddannelse og færdigheder, 
ligestilling mellem kønnene, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 600
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 601
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 

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

forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne og den 
digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer, forsyningssikkerhed for 
energi og kritiske råstoffer samt de 
finansielle systemers stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 602
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 603
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med klar europæisk merværdi og med 
relation til det indre marked, økonomisk, 
social og territorial samhørighed, små og 
mellemstore virksomheder, den grønne og 
den digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 604
Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre seks primære 
politikområder: grøn omstilling, under 
hensyntagen til målsætningerne i den 
grønne pagt, Unionens nye 2030-mål og 
opnåelse af klimaneutralitet i 
overensstemmelse med Unionens mål som 
fastsat i [den europæiske klimalov].

Or. en

Ændringsforslag 605
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 606
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 607
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 608
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 609
Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 610
Agnès Evren

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 611
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 612
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 613
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 614
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– økonomisk samhørighed, 
produktivitet og konkurrenceevne, under 
hensyntagen til målsætningerne i 
strategierne på industri- og SMV-området 
og behovet for at styrke 
produktionskædernes funktion og 
resiliens, herunder ved at fremme 
eksportorienterede EU-
mikrovirksomheder og -SMV'er

Or. en

Ændringsforslag 615
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- territorial samhørighed under 
hensyntagen til de forskellige 
regionskategorier, således som de er 
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fastlagt i forordningen om fælles 
bestemmelser for (...) [CPR], idet de 
mindre udviklede regioner favoriseres;

Or. fr

Ændringsforslag 616
Luděk Niedermayer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Den digitale omstilling skal fuldt 
ud afspejle de erfaringer, der er gjort med 
informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) under 
pandemien, især inden for 
sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet. 

Or. en

Ændringsforslag 617
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– retfærdig grøn omstilling under 
hensyntagen til målsætningerne i den 
grønne pagt 
(Ændringen fra "grøn omstilling" til 
"retfærdig grøn omstilling" vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 618
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – led 2 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– social og territorial samhørighed, 
under hensyntagen til målsætningerne i 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap, 
social dialog og styrkelse af de 
demokratiske systemer 
(Ændringen fra "social samhørighed" til 
"social og territorial samhørighed" 
vedrører hele retsaktsforslaget; hvis den 
vedtages, skal der foretages tekniske 
rettelser i hele teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 619
Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretnings- og resiliensfaciliteten, 
som oprettes ved denne forordning, finder 
ikke anvendelse på:
1. investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, transport, 
distribution, lagring eller forbrænding af 
fossile brændsler
2. dekommissionering, drift, 
tilpasning eller opførelse af 
atomkraftværker
3. investeringer i nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der 
er opført i bilag I til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2003/87/EF
4. køretøjer med forbrændingsmotor
5. udvidelse af flykapacitet
6. udvidelse af motorveje
7. LNG- og dieselskibe med 
undtagelse af investeringer i at renovere 
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eksisterende fartøjer med henblik på en 
bæredygtig forbedring af deres 
energieffektivitet og udledning af 
drivhusgas
8. transportinfrastruktur baseret på 
fossil gas (LNG/CNG).

Or. en

Ændringsforslag 620
Martin Hojsík

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
en delegeret retsakt senest den 
31. december 2020, som supplerer denne 
forordning ved at fastsætte 
retningslinjerne for princippet om ikke at 
gøre væsentlig skade som defineret i 
artikel 2, nr. 17), i forordning (EU) 
2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede 
oplysninger i sektoren for finansielle 
tjenesteydelser og, for så vidt angår 
miljørelaterede spørgsmål, artikel 17 i 
forordning (EU) 2020/852 om 
fastlæggelse af en ramme til fremme af 
bæredygtige investeringer (EU-
klassificeringsforordningen). Til disse 
retningslinjer bruger Kommissionen de 
kriterier, der er fastsat i EU-
klassificeringen, når det er muligt. De 
nationale genopretnings- og 
resiliensplaner skal følge disse 
retningslinjer.

Or. en

Ændringsforslag 621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
overholde følgende krav:
– Mindst 40 % af midlerne under 
genopretnings- og resiliensplanen skal 
bidrage til den retfærdige grønne 
omstilling.
– Mindst 20 % af midlerne under 
genopretnings- og resiliensplanen skal 
bidrage til den digitale omstilling.
– Mindst 30 % af midlerne under 
genopretnings- og resiliensplanen skal 
bidrage til den sociale og territoriale 
samhørighed.
– Mindst 10 % af midlerne under 
genopretnings- og resiliensplanen skal 
bidrage til den kommende generation.

Or. en

Ændringsforslag 622
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsen af forordningen sker 
under fuldstændig overholdelse af 
artikel 152 i TEUF og de i medfør af 
denne forordning udstedte genopretnings- 
og resiliensplaner respekterer national 
praksis og nationale institutioner for 
løndannelse. Denne forordning tager 
hensyn til artikel 28 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, og den berører følgelig ikke 
retten til at forhandle, indgå eller 
håndhæve kollektive aftaler eller til at 
træffe kollektive foranstaltninger i 
overensstemmelse med national ret og 
praksis.

Or. en
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Ændringsforslag 623
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instrumentet må hverken direkte eller 
indirekte yde støtte til investeringer i 
forbindelse med produktion, 
forarbejdning, distribution, lagring eller 
forbrænding af fossile brændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 624
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
en delegeret retsakt senest den 
31. december 2020, som supplerer denne 
forordning ved at fastsætte 
retningslinjerne for princippet om ikke at 
gøre væsentlig skade som defineret i 
artikel 2, nr. 17), i forordning (EU) 
2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede 
oplysninger i sektoren for finansielle 
tjenesteydelser og, for så vidt angår 
miljørelaterede spørgsmål, artikel 17 i 
forordning (EU) 2020/852 om 
fastlæggelse af en ramme til fremme af 
bæredygtige investeringer (EU-
klassificeringsforordningen). 
Kommissionen skal bruge de kriterier, der 
er fastsat i EU-klassificeringen, når det er 
muligt. De nationale genopretnings- og 
resiliensplaner skal følge disse 
retningslinjer.

Or. en

Ændringsforslag 625
Markus Ferber, Siegfried Mureşan
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Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Områder, der ikke er omfattet

Forbrugsudgifter og finansiering af 
almindelige løbende budgetudgifter er 
ikke støtteberettigede under denne 
facilitet.

Or. en

Ændringsforslag 626
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
forbedre folks livskvalitet på kort, 
mellemlang og lang sigt ved at bidrage til 
at imødegå udfordringerne inden for de 
seks politikområder, der er omhandlet i 
artikel 3, og derigennem fremme 
Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes sociale og økonomiske 
resiliens og tilpasningsevne, afbøde krisens 
sociale og økonomiske konsekvenser, 
støtte den retfærdige grønne og den 
digitale omstilling, medvirke til at 
genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale, fremme skabelse af job af 
høj kvalitet efter covid-19-krisen, fremme 
bæredygtig vækst og styrke de sociale 
infrastrukturer på en retfærdig og 
inklusiv måde. Der bør lægges særlig 
vægt på samspillet og de indbyrdes 
forbindelser mellem de seks 
politikområder, der er fastsat i artikel 3, 
og på, hvordan der kan sikres en holistisk 
og sammenhængende tilgang til at øge 
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den generelle velfærd.
Or. en

Ændringsforslag 627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at fokusere på 
prioriterede europæiske politikområder og 
dermed forsøge at forbedre 
medlemsstaternes resiliens, tilpasningsevne 
og kriseberedskab, afbøde krisens sociale, 
kønsrelaterede og økonomiske 
konsekvenser og støtte den grønne 
omstilling med henblik på at nå Unionens 
klima- og miljømål, herunder EU's og 
medlemsstaternes 2030-klimamål, og den 
åbne digitale omstilling og på den måde 
medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes bæredygtige 
vækstpotentiale, fremme jobskabelse efter 
covid-19-krisen og sikre omstillingen til 
en plejeøkonomi, der beskytter de 
offentlige investeringsniveauer med 
bæredygtig, kønsbalanceret vækst til 
følge.

Or. en

Ændringsforslag 628
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 

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

territoriale samhørighed og grønne 
omstilling ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge, et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og EU's klimamål 
som fastsat i forordningen om rammerne 
for at opnå klimaneutralitet og om 
ændring af forordning (EU) 2018/1999 
("den europæiske klimalov").

Or. en

Ændringsforslag 629
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne og bidrage til Unionens 
strategiske uafhængighed, afbøde krisens 
sociale og økonomiske konsekvenser, 
navnlig ved at gennemføre den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
og støtte den grønne og den digitale 
omstilling, navnlig ved at nå Unionens 
opdaterede 2030-klimamål og målet om 
klimaneutralitet inden 2050, og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge.

Or. en
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Ændringsforslag 630
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme de politikområder, der er 
omhandlet i artikel 3, og derved fremme 
Unionens øgede økonomiske, sociale og 
territoriale konvergens og samhørighed, 
bekæmpe ulighed og social udstødelse, 
ved at forbedre medlemsstaternes resiliens 
og tilpasningsevne, afbøde covid-19-
krisens sociale og økonomiske 
konsekvenser, støtte den grønne og den 
digitale omstilling, idet arbejdstagere, der 
risikerer at stå over for negative 
konsekvenser af disse omstillinger, 
beskyttes, medvirke til at genoprette 
Unionens bæredygtige vækstpotentiale og 
fremme jobskabelse efter covid-19-krisen, 
med retfærdig, inklusiv og bæredygtig 
vækst til følge.

Or. en

Ændringsforslag 631
Martin Hojsík

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på den 

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

støtte omstillingen hen imod miljø- og 
klimamålene i den europæiske grønne 
pagt, herunder målet om klimaneutralitet 
i EU inden 2050, og den digitale 
omstilling og på den måde medvirke til at 
genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale og fremme jobskabelse 
efter covid-19-krisen, med bæredygtig 
vækst til følge.

Or. en

Ændringsforslag 632
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale, 
økonomiske og demografiske 
konsekvenser og støtte den bæredygtige 
grønne, digitale og demografiske 
omstilling og på den måde medvirke til at 
genoprette og fremme EU-økonomiernes 
vækstpotentiale og konvergens og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig samfundsøkonomisk 
langsigtet vækst til følge, som fremmes af 
miljøeffektivitetsforbedringer, 
resiliensforanstaltninger på 
sundhedsområdet, klimaforanstaltninger 
og politikker for social inklusion.

Or. en

Ændringsforslag 633
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
støtte genopretningen og fremme 
Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens, kritiske 
infrastruktur og tilpasningsevne, afbøde 
krisens sociale og økonomiske 
konsekvenser og støtte den grønne og den 
digitale omstilling og på den måde 
medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og 
langsigtede konkurrencedygtighed og 
fremme jobskabelse efter covid-19-krisen, 
med intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst og konnektivitet til følge, idet 
merværdien af den finansielle støtte 
holdes inden for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 634
Linea Søgaard-Lidell

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling, navnlig 
ved at nå Unionens opdaterede 2030-
klimamål og målet om klimaneutralitet 
inden 2050 og støtte drivkræfterne bag 
Unionens økonomi, herunder 
nyetablerede virksomheder og SMV'er, og 
på den måde medvirke til at genoprette 
EU-økonomiernes vækstpotentiale og 
fremme jobskabelse efter covid-19-krisen, 
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med bæredygtig vækst til følge.
Or. en

Ændringsforslag 635
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme medlemsstaternes økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed ved at 
forbedre deres resiliens og tilpasningsevne, 
afbøde krisens sociale og økonomiske 
konsekvenser og på den måde medvirke til 
at genoprette medlemsstaternes 
økonomiske vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen og støtte 
internationalisering, resiliens og 
diversificering af forsyningskæderne og 
stigende produktion og beskæftigelse, især 
i de hårdest ramte sektorer såsom turisme 
og fødevareforsyningskæden.

Or. en

Ændringsforslag 636
Linea Søgaard-Lidell

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

fremme jobskabelse efter covid-19-krisen, 
med bæredygtig vækst til følge. 
Forbedring af den økonomiske 
konkurrenceevne og modvirkning af 
protektionisme er afgørende for 
genopretningen af en inklusiv og 
bæredygtig økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 637
Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er 
efter covid-19-krisen at fremme Unionens 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne ved at tackle strukturelle 
udfordringer, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på den 
måde medvirke til øget økonomisk og 
social konvergens og til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse og opnåelse af forsvarlige 
mellemfristede budgetstillinger, med 
bæredygtig vækst til følge.

Or. en

Ændringsforslag 638
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, herunder ved reformer til 
fremme af mere effektive offentlige 
forvaltninger, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på den 
måde medvirke til øget økonomisk og 
social konvergens og til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig og inklusiv vækst til følge.

Or. en

Ændringsforslag 639
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 640
Nicolae Ştefănuță

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 

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

fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale, støtte de 
reformer, der er nødvendige for, at de 
medlemsstater, der har forpligtet sig til at 
tiltræde euroområdet, kan optages, og 
fremme jobskabelse efter covid-19-krisen, 
med bæredygtig vækst til følge.

Or. en

Ændringsforslag 641
Agnès Evren

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 642
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 643
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 644
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 645
Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 646
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
forbedre medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og på den måde 
medvirke til at genoprette 
medlemsstaternes økonomiers 
vækstpotentiale og fremme en 
egenkapitalkultur efter covid-19-krisen, 
med bæredygtig vækst til følge.

Or. en

Ændringsforslag 647
Bogdan Rzońca

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 648
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 649
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Marc 
Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina 
Picierno

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 650
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 651
Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 652
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 653
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 654
Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 655
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) foranstaltninger, der styrker 
uddannelsessystemet fra et tidligt 
alderstrin (0-12 år) med henblik på at 
tilpasse skolegrupperne til de 
sundhedsmæssige krav som følge af 
covid-19 og følge WHO's anbefalinger

Or. en

Ændringsforslag 656
Siegfried Mureşan, Mircea-Gheorghe Hava, Cristian-Silviu Buşoi

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

1a. Faciliteten skal bidrage til EU-
politikkernes målsætninger og til at styrke 
det indre marked ved gennemførelse af 
foranstaltninger såsom:
– foranstaltninger, der omsætter målene i 
Parisaftalen og den grønne pagt i praksis 
og fører til opfyldelse af Unionens mål og 
bidrager til en gradvis dekarbonisering af 
økonomien, herunder ved finansiering af 
energiinfrastruktur, især intelligente elnet 
og overgangsgasnet (såsom naturgas 
og/eller brint), og 
energieffektivitetsforanstaltninger, 
herunder foranstaltninger til udvikling af 
intelligente fjernvarmesystemer
– foranstaltninger, der fremmer digital 
infrastruktur, digitalisering af nationale 
systemer og arbejdspladser, forbedrer 
adgangen til digitalt arbejde og fremmer 
digitale færdigheder
– foranstaltninger til støtte for den 
økonomiske genopretning og stabilitet, 
herunder solvensforanstaltninger, 
incitamenter til tilpasning til 
industripolitikker, økosystemer og 
diversificering af forsyningskæder, 
SMV'er, forskning og innovation, 
iværksætterkultur, udvikling af 
bæredygtig infrastruktur, såsom TEN-T-
net, mobilitet i byer og intelligente 
byløsninger, såsom infrastruktur til 
opladning af elbiler, bæredygtig turisme, 
herunder udvikling af turistinfrastruktur, 
investeringer i bæredygtigt landbrug, 
såsom udvikling af 
landbrugsinfrastruktur eller 
fødevareproduktionsanlæg og 
foranstaltninger til fremme af udvikling 
af landdistrikterne og foranstaltninger til 
at afbøde krisens indvirkning på 
processen for vedtagelse af den fælles 
valuta i medlemsstater uden for 
euroområdet
– foranstaltninger, der styrker systemer 
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for socialsikring og social velfærd, 
livslang læring og uddannelse, inklusive 
arbejdsmarkedspolitikker, herunder social 
dialog, skabelse af job af høj kvalitet, 
bekæmpelse af fattigdom, 
indkomstulighed og ulighed mellem 
kønnene, fremme af social inklusion, 
bekæmpelse af energifattigdom og 
skabelse af lige muligheder samt 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed, herunder integrerede 
territoriale investeringer
– foranstaltninger, der styrker sundheds- 
og plejesystemernes resiliens, 
tilgængelighed og kapacitet, herunder ved 
udvikling af sundhedsinfrastruktur, 
forbedrer den offentlige forvaltnings og 
de nationale systemers effektivitet, 
herunder minimerer den administrative 
byrde, og forbedrer effektiviteten af 
retssystemerne og tilsyn med bekæmpelse 
af hvidvask af penge
– foranstaltninger, der fremmer 
uddannelse og færdigheder, herunder ved 
udvikling af uddannelsesinfrastruktur, 
færdigheders rolle gennem 
generationsbaseret prioritering af 
opkvalificering, omskoling og 
rekvalificering af den aktive 
arbejdsstyrke, integrationsprogrammer 
for arbejdsløse, politikker for investering i 
adgang og muligheder for børn og unge i 
forbindelse med uddannelse, sundhed, 
ernæring, job og boligforhold og 
politikker, der skaber forbindelse mellem 
generationerne.

Or. en

Ændringsforslag 657
José Gusmão

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

1a. Faciliteten skal bidrage til målene 
for Unionens politikker, FN's mål for 
bæredygtig udvikling, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, Parisaftalen 
og styrkelsen af det indre marked ved at 
gennemføre foranstaltninger til at:
– omsætte målene i Parisaftalen og den 
grønne pagt i praksis og bidrage til 
dekarbonisering af økonomien
– støtte den økonomiske genopretning og 
industrielle politikker, bidrage til 
diversificering af forsyningskæderne og 
fremme korte 
produktions-/distributionskanaler, 
SMV'er, forskning og innovation og 
udvikling af bæredygtig infrastruktur
– styrke systemer for socialsikring og 
social velfærd, livslang læring og 
uddannelse, arbejdsmarkedspolitikker 
baseret på stærke arbejdstagerrettigheder 
med henblik på bekæmpelse af den 
stigende usikkerhed, herunder social 
dialog, skabelse af job af høj kvalitet, 
bekæmpelse af fattigdom, 
indkomstulighed og ulighed mellem 
kønnene, fremme af social inklusion, 
bekæmpelse af energifattigdom og 
skabelse af lige muligheder
– styrke de offentlige sundheds- og 
plejesystemers resiliens, tilgængelighed og 
kapacitet
– fremme uddannelse og færdigheder, 
opkvalificering, omskoling og 
rekvalificering af den aktive 
arbejdsstyrke, politikker for investering i 
adgang og muligheder for børn og unge i 
forbindelse med uddannelse, sundhed, 
ernæring, job og boligforhold.

Or. en

Ændringsforslag 658
Andrey Novakov
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Faciliteten skal bidrage til EU-
politikkernes målsætninger ved 
gennemførelse af foranstaltninger såsom:
– foranstaltninger, der styrker sundheds- 
og plejesystemernes resiliens, 
tilgængelighed og kapacitet, forbedrer den 
offentlige forvaltnings og de nationale 
systemers effektivitet, herunder minimerer 
den administrative byrde, forbedrer 
effektiviteten af retssystemerne og tilsynet 
med bekæmpelse af hvidvask af penge og 
styrker migrations- og 
grænseforvaltningssystemerne
– foranstaltninger til støtte for den 
økonomiske genopretning og stabilitet, 
incitamenter til tilpasning til 
industripolitikker, økosystemer og 
diversificering af forsyningskæder, 
SMV'er, forskning og innovation, 
iværksætterkultur, turisme, udvikling af 
bæredygtig infrastruktur, udvikling af 
landbrugsinfrastruktur, foranstaltninger 
til at afbøde indvirkningen af krisen på 
processen for vedtagelse af den fælles 
valuta i medlemsstater uden for 
euroområdet.

Or. en

Ændringsforslag 659
Martin Hojsík

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Faciliteten skal bidrage til målene 
for Unionens politikker, FN's mål for 
bæredygtig udvikling, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, Parisaftalen 
og styrkelsen af det indre marked ved at 
gennemføre foranstaltninger såsom:
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– foranstaltninger, der omsætter målene i 
Parisaftalen og den grønne pagt i praksis 
og fører til opfyldelse af Unionens nye 
2030-mål og derigennem bidrager til en 
gradvis dekarbonisering af økonomien og 
opnåelse af klimaneutralitet i 
overensstemmelse med Unionens mål som 
fastsat i forordning XXXX/XX (den 
europæiske klimalov).

Or. en

Ændringsforslag 660
Aurore Lalucq

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Faciliteten skal bidrage til målene 
for Unionens politikker, FN's mål for 
bæredygtig udvikling, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, Parisaftalen 
og styrkelsen af det indre marked ved at 
gennemføre foranstaltninger såsom:
– foranstaltninger, der omsætter målene i 
Parisaftalen og den grønne pagt i praksis 
og fører til opfyldelse af Unionens nye 
2030-mål og derigennem bidrager til en 
gradvis dekarbonisering af økonomien og 
opnåelse af klimaneutralitet i 
overensstemmelse med Unionens mål som 
fastsat i [den europæiske klimalov].

Or. en

Ændringsforslag 661
Luděk Niedermayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Faciliteten skal bidrage til målene 
for Unionens politikker ved 
gennemførelse af foranstaltninger, der 
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fremmer stigningen i IKT-kompetencer 
betydeligt, navnlig på folkeskole- og 
gymnasieniveau, samt foranstaltninger, 
der fremmer brug af teknologi til e-
læring, fjernundervisning eller 
projektbaseret undervisning, navnlig på 
folkeskole- og gymnasieniveau, og som vil 
være tilgængelige for elever og studerende 
i hele EU.

Or. en

Ændringsforslag 662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Faciliteten skal bidrage målene for 
EU's politikker, FN's mål for bæredygtig 
udvikling, den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og gennemførelsen af 
Parisaftalen samt fremme forbindelserne 
mellem de europæiske økonomier, 
samfund og institutioner.

Or. en

Ændringsforslag 663
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Bilag IV til denne forordning 
indeholder ikke-bindende vejledning om 
reform- og investeringsforanstaltninger, 
der hører under de europæiske 
politikområder som omhandlet i artikel 3.

Or. en
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Ændringsforslag 664
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Med henblik på opfyldelse af det 
overordnede mål er genopretnings- og 
resiliensfacilitetens specifikke mål at yde 
finansiel støtte til medlemsstaterne med 
henblik på at nå de videnskabeligt 
funderede delmål og slutmål med 
bindende frister for reformer og 
investeringer, baseret på harmoniserede 
indikatorer og værdiansættelse af 
naturkapital, som er fastlagt i deres 
genopretnings- og resiliensplaner og 
planer for omstilling. Dette specifikke mål 
skal forfølges i tæt samarbejde med 
uafhængige videnskabelige eksperter og 
de berørte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 665
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Med henblik på opfyldelse af det 
overordnede mål er genopretnings- og 
resiliensfacilitetens specifikke mål at yde 
finansiel støtte til medlemsstaterne med 
henblik på at nå de delmål og slutmål for 
reformer og investeringsforanstaltninger, 
som er fastlagt i deres genopretnings- og 
resiliensplaner, i overensstemmelse med de 
fælles europæiske prioriterede 
politikområder, som fastsat i artikel 3. 
Dette specifikke mål skal forfølges i tæt 
samarbejde med de berørte medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 666
Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Med henblik på opfyldelse af det 
overordnede mål er genopretnings- og 
resiliensfacilitetens specifikke mål at yde 
finansiel støtte til medlemsstaterne med 
henblik på at nå de delmål og slutmål for 
strukturreformer (herunder af de 
offentlige forvaltninger) og investeringer, 
som er fastlagt i deres genopretnings- og 
resiliensplaner. Dette specifikke mål skal 
forfølges i tæt samarbejde med de berørte 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 667
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 668
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 669
Linea Søgaard-Lidell

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 670
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Reformer og investeringer, som 
medlemsstaterne iværksætter efter den 
1. februar 2020, er støtteberettigede under 
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genopretnings- og resiliensfaciliteten.
Or. en

Ændringsforslag 671
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Faciliteten skal yde økonomisk 
støtte til projekter inden for 
dekarbonisering, digitalisering og støtte til 
SMV'er:
– 40 % af de foranstaltninger, der 
modtager støtte under faciliteten, skal 
bidrage til at nå Unionens mål om 
dekarbonisering, navnlig ved at investere i 
udvikling af nye teknologier og etablering 
af infrastruktur, herunder gas og brint.
– 40 % af de foranstaltninger, der 
modtager støtte under faciliteten, skal 
bidrage til Unionens mål om 
digitalisering, herunder bidrage til 
forskning, infrastruktur og udvikling af e-
tjenester.
– 20 % af de generelle foranstaltninger 
skal støtte SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 672
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten understøtter kun 
projekter, der respekterer princippet om 
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ikke at gøre væsentlig skade som defineret 
i forordning (EU) 2020/852 om 
fastlæggelse af en ramme til fremme af 
bæredygtige investeringer.
Kommissionen skal ved hjælp af en 
delegeret retsakt fastsætte detaljerede 
bestemmelser om anvendelsen af 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade på genopretnings- og 
resiliensfaciliteten ved hjælp af de 
kriterier, der er fastsat i forordning (EU) 
2020/852 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 673
Martin Hojsík

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at bidrage til, og være fuldt ud 
i overensstemmelse med, målene i 
Parisaftalen og den europæiske grønne 
pagt skal mindst 37 % af midlerne i de 
enkelte genopretnings- og resiliensplaner 
bidrage til integrering af klimatiltag og 
10 % til biodiversitet. Alle midler i 
genopretnings- og resiliensplanerne skal 
anvendes i overensstemmelse med 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade som omhandlet i forordning (EU) 
2020/852 [forordning om fastlæggelse af 
en ramme til fremme af bæredygtige 
investeringer].

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning 2020/2732(RSP) til et bindende 
klimarelateret udgiftsmål på 30 % og et biodiversitetsrelateret udgiftsmål på 10 %. Europa-
Parlamentet bør, for at sikre konsekvens, anmode om et klimarelateret udgiftsmål på over 
37 % (i overensstemmelse med Kommissionens datablad nr. 84 om integrering af 
klimaaspektet af 27.8.2020) for at nå det klimarelaterede udgiftsmål på 30 % som fastsat af 
EUCO for FFR&NGEU og det biodiversitetsrelaterede udgiftsmål på 10 % under 
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genopretnings- og resiliensfaciliteten. Denne tilgang giver mulighed for dobbelttælling: 
Opnåelse af biodiversitetsmålet kan fremmes ved klimarelaterede udgifter.

Ændringsforslag 674
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtte fra faciliteten erstatter ikke 
tilbagevendende nationale budgetudgifter 
og skal overholde additionalitetsprincippet 
i forbindelse med EU-finansieringen. 
Tilbagevendende udgifter til investeringer 
og reformer skal dog medtages i 
genopretnings- og resiliensplanens 
omkostninger, hvis de har direkte positive 
strukturelle fordele, og hvis de negative 
virkninger på den offentlige saldo kun er 
midlertidig.

Or. en

Ændringsforslag 675
Aurore Lalucq

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Faciliteten understøtter kun 
tilbagevendende nationale budgetudgifter 
eller planlagte skattenedsættelser som 
faste udgifter, hvis der kan forelægges 
dokumentation for, at disse udgifter eller 
skattenedsættelser bidrager til et af de 
mål, der er fastsat i artikel 3, og der er 
truffet foranstaltninger til at sikre, at 
klima- og biodiversitetsindsatsen og den 
miljømæssige bæredygtighed ikke skades 
herved.

Or. en



PE657.420v01-00 62/284 AM\1213689DA.docx

DA

Ændringsforslag 676
Nicolae Ştefănuță

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtte fra faciliteten må ikke være 
en erstatning for nationale udgifter og 
skal ydes i henhold til 
additionalitetsprincippet, medmindre 
medlemsstaten kan forelægge en behørig 
begrundelse for begrænsede nationale 
overførsler af udgifter for at opnå det 
europæiske gennemsnit for nationale 
udgifter i uddannelses- og 
forskningssektorerne.

Or. en

Ændringsforslag 677
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten skal sikre, at 50 % af 
faciliteten støtter klimatiltag i 
overensstemmelse med målene i den 
europæiske grønne pagt og Parisaftalen. 
Medlemsstaterne kortlægger og følger 
klimaudgifterne ved at anvende de 
kriterier, der er fastsat i EU's 
klassificering.

Or. en

Ændringsforslag 678
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

2a. Projekterne skal skabe europæisk 
merværdi, og det skal prioriteres at støtte 
enten grænseoverskridende projekter eller 
projekter, der som følge af afsmittende 
virkninger skaber europæisk merværdi i 
mere end én medlemsstat eller region.

Or. en

Ændringsforslag 679
Johan Van Overtveldt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Faciliteten må ikke erstatte 
tilbagevendende nationale udgifter, og 
medlemsstaterne skal bibeholde mindst 
samme niveau af offentlige investeringer 
som det gennemsnitlige niveau i de 
foregående fem år.

Or. en

Ændringsforslag 680
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtte fra faciliteten erstatter ikke 
tilbagevendende nationale budgetudgifter 
og skal overholde additionalitetsprincippet 
i forbindelse med EU-finansieringen.

Or. en

Ændringsforslag 681
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

2b. Faciliteten må ikke være i 
modstrid med Unionens strategiske og 
økonomiske interesser. Der ydes i den 
forbindelse ikke støtte til projekter, der 
indgår i tredjelandes strategiske 
investeringsplaner.

Or. en

Ændringsforslag 682
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Tilbagevendende offentlige 
udgifter må ikke finansieres med midler 
fra denne facilitet.

Or. en

Ændringsforslag 683
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Faciliteten må ikke erstatte 
løbende nationale budgetudgifter.

Or. en

Ændringsforslag 684
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Faciliteten må ikke finansiere 
projekter, der skader det indre marked, 
eller som ville bidrage til fragmentering 
heraf.

Or. en

Ændringsforslag 685
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Generelle principper for investerings- og 

reformforanstaltninger i nationale 
genopretnings- og resiliensplaner

1. Faciliteten støtter kun aktiviteter, 
der ikke gør væsentlig skade på et eller 
flere miljømål som omhandlet i artikel 9 i 
forordning (EU) 2020/852, jf. 
bestemmelserne i artikel 17 i forordning 
(EU) 2020/852, og aktiviteter, der 
gennemføres under overholdelse af 
"minimumsgarantier", jf. artikel 18 i 
forordning (EU) 2020/852.
2. Faciliteten må ikke støtte 
aktiviteter, som fører til fastlåsning af 
CO2-intensive aktiver, der undergraver 
opfyldelsen af Unionens klima- og 
miljømål. Den må navnlig ikke støtte 
investeringer i forbindelse med:
a) dekommissionering, drift eller 
tilpasning af atomkraftværker eller 
forlængelse af deres levetid samt 
forvaltning eller oplagring af nukleart 
affald
b) efterforskning efter eller 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
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brændstoffer
c) bortskaffelse af affald i 
deponeringsanlæg
d) anlæg til forbrænding af affald
e) lufthavnsinfrastruktur, undtagen i 
regionerne i den yderste periferi
f) køretøjer med intern 
forbrændingsmotor.
3. Mindst 40 % af de anslåede 
samlede omkostninger i alle de i artikel 15 
omhandlede genopretnings- og 
resiliensplaner skal afsættes til aktiviteter, 
der bidrager væsentligt til modvirkning af 
eller tilpasning til klimaændringerne, jf. 
artikel 10 og 11 i forordning (EU) 
2020/852. Mindst 10 % af de anslåede 
samlede omkostninger i alle 
genopretnings- og resiliensplaner skal 
desuden afsættes til aktiviteter, der 
bidrager væsentligt til et hvilket som helst 
af de øvrige miljømål i henhold til denne 
forordning. Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 25a med henblik på præcisering af 
metoden og de relaterede 
rapporteringsbestemmelser, som skal 
hjælpe medlemsstaterne med at opfylde 
kravene i dette stykke og overvåge 
opfyldelsen af kravene.
Alle de midler, der er afsat til europæiske 
prioriterede politikområder under den 
grønne omstilling, som omhandlet i 
artikel 14, stk. 1, skal støtte økonomiske 
aktiviteter, der kan betragtes som 
miljømæssigt bæredygtige i henhold til 
artikel 3 i forordning (EU) 2020/852.
4. Investerings- og 
reformforanstaltninger, der støttes af 
faciliteten, må ikke erstatte faste 
tilbagevendende budgetudgifter og 
-forpligtelser.
5. Faciliteten må ikke støtte 
investeringer og reformforanstaltninger, 
der ikke har varig virkning, eller som 
reducerer de offentlige udgifter i en 
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længere periode eller permanent, såsom 
skatte- eller afgiftsnedsættelser.
6. Investerings- og 
reformforanstaltninger, der støttes af 
faciliteten, skal overholde princippet om 
ligestilling mellem kønnene og sikre 
kønsbalancerede virkninger med hensyn 
til indvirkning på beskæftigelsen og 
økonomiske fordele for at sikre ligevægt 
mellem investeringer i henholdsvis 
kvinde- og mandsdominerede sektorer, 
herunder investeringer i plejesektoren. 
Der skal redegøres for de samlede 
virkninger af foranstaltninger i de 
nationale planer i nationale 
kønsspecifikke konsekvensanalyser, som 
indgives til Kommissionen og skal være 
en væsentlig dele af evalueringen af 
faciliteten.
7. Investerings- og 
reformforanstaltninger, der støttes af 
faciliteten, og som indebærer køb af 
og/eller meddelelse af licenser til software 
og hardware skal overholde principperne 
om tilgængelighed, interoperabilitet, 
energieffektivitet og beskyttelse af 
personoplysninger, fremme brug af open 
source-løsninger og tilskynde til 
handelstransaktioner med små og 
mellemstore virksomheder og 
nyetablerede virksomheder.
8. Med forbehold af 
tildelingskriterierne som omhandlet i 
artikel 3 skal medlemsstaterne sørge for 
behovsbaseret fordeling af midler 
modtaget fra faciliteten mellem 
kommuner og lokale offentlige 
myndigheder og tildele mindst 10 % af 
deres maksimale finansielle bidrag, som 
omhandlet i artikel 10, til kommuner og 
lokale offentlige myndigheder samt give 
direkte adgang til midlerne. 
Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 25a med henblik på præcisering af 
de foranstaltninger, som medlemsstaterne 
skal træffe for at fordele midler fra 
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faciliteten til kommuner og lokale 
offentlige myndigheder.
9. Investeringer og 
reformforanstaltninger planlagt efter den 
1. februar 2020 vedrørende de 
økonomiske og sociale konsekvenser af 
covid-19-pandemien er berettigede til 
støtte fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, forudsat at de 
overholder betingelserne i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 686
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Clotilde Armand

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Horisontale krav

1. Kommissionen sikrer i 
overensstemmelse med artikel 16, stk. 2a, 
at: 
a) faciliteten ikke er i modstrid med 
Unionens strategiske og økonomiske 
interesser. I denne henseende må der ikke 
ydes støtte til projekter som led i 
tredjelandes strategiske 
investeringsplaner, som hører under de 
faktorer, som vil kunne påvirke 
sikkerheden eller den offentlige orden, og 
som kan tages i betragtning af 
medlemsstaten eller Kommissionen i 
henhold til artikel 4 i forordning 2019/452
b) støtte fra faciliteten ikke erstatter 
eller finansierer tilbagevendende 
nationale budgetudgifter og overholder 
additionalitetsprincippet i forbindelse med 
EU-finansieringen 
c) genopretnings- og 
resiliensplanerne skaber europæisk 
merværdi, dvs. den værdi, der skabes ved 
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Unionens indsats, som ligger ud over den 
værdi, der ville være blevet skabt af 
medlemsstaten alene, og at den 
pågældende medlemsstat opnår betydelige 
fordele fra synergier med andre 
genopretnings- og resiliensplaner
d) genopretnings- og 
resiliensplanerne er i overensstemmelse 
med principperne i EU-strategien for 
ligestilling mellem kønnene 2020-2025
e) faciliteten afsætter mindst 37 % af 
de anslåede samlede omkostninger i alle 
de i artikel 15 omhandlede genopretnings- 
og resiliensplaner til aktiviteter, der 
bidrager til modvirkning af 
klimaændringerne
f) de enkelte genopretnings- og 
resiliensplaner opfylder følgende 
minimumstildelingskriterier: 
– 20 % til den grønne omstilling hen imod 
klimaneutralitet senest i 2050, idet der 
tages højde for målsætningerne i den 
europæiske grønne pagt 
– 20 % til omstillingen til et 
konkurrencedygtigt, åbent og tilgængeligt 
samfund og en konkurrencedygtig, åben 
og tilgængelig økonomi, navnlig ved 
bistand til digitaliseringen af den private 
sektor, skolerne og den offentlige 
forvaltning, herunder retsvæsenet, idet 
der tages højde for målsætningerne i den 
digitale dagsorden 
– 20 % til politikker for den kommende 
generation, navnlig inden for uddannelse, 
børnepolitikker og 
ungdomsarbejdsløshed, herunder 
erhvervsuddannelse, under hensyntagen 
til målsætningerne i den europæiske 
dagsorden for færdigheder, 
ungdomsgarantien og børnegarantien. 
2. Såfremt genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder ovenstående 
horisontale krav, vil planen ikke blive 
betragtet som støtteberettiget. Den berørte 
medlemsstat kan anmode om teknisk 
støtte som led i instrumentet for teknisk 
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støtte for at muliggøre en bedre 
forberedelse af forslaget i de efterfølgende 
cyklusser. 

Or. en

Ændringsforslag 687
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 1 - litra a - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med et beløb på 334 950 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii), i 
forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som ikketilbagebetalingspligtig 
støtte, jf. dog artikel 4, stk. 4 og 8, i 
forordning [EURI].

a) med et beløb på 200 000 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii), i 
forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som ikketilbagebetalingspligtig 
støtte, jf. dog artikel 4, stk. 4 og 8, i 
forordning [EURI].

Or. en

Ændringsforslag 688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 1 - litra a - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med et beløb på 334 950 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii), i 
forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som ikketilbagebetalingspligtig 
støtte, jf. dog artikel 4, stk. 4 og 8, i 
forordning [EURI].

a) med et beløb på 337 968 000 
000 EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), nr. 
ii), i forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som ikketilbagebetalingspligtig 
støtte, jf. dog artikel 4, stk. 4 og 8, i 
forordning [EURI].

Or. en

Ændringsforslag 689
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 1 - litra a - indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med et beløb på 334 950 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii), i 
forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som ikketilbagebetalingspligtig 
støtte, jf. dog artikel 4, stk. 4 og 8, i 
forordning [EURI].

a) med et beløb på 312 500 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii), i 
forordning [EURI] i 2018-priser, til 
rådighed som ikketilbagebetalingspligtig 
støtte, jf. dog artikel 4, stk. 4 og 8, i 
forordning [EURI].

Or. en

Ændringsforslag 690
Engin Eroglu

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 1 - litra a - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med et beløb på 334 950 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii), i 
forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som ikketilbagebetalingspligtig 
støtte, jf. dog artikel 4, stk. 4 og 8, i 
forordning [EURI].

a) med et beløb på 0 EUR, jf. artikel 
3, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning 
[EURI] i løbende priser, til rådighed som 
ikketilbagebetalingspligtig støtte, jf. dog 
artikel 4, stk. 4 og 8, i forordning [EURI].

Or. de

Ændringsforslag 691
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) med et beløb på 267 955 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), i 
forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som lånestøtte til 
medlemsstaterne i henhold til artikel 12 og 
13, jf. dog artikel 4, stk. 5, i forordning 
[EURI].

b) med et beløb på 267 955 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), i 
forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som støtte til ikke-revolverende 
lån til medlemsstaterne i henhold til artikel 
12 og 13, jf. dog artikel 4, stk. 5, i 
forordning [EURI].

Or. en

Ændringsforslag 692
Engin Eroglu
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) med et beløb på 267 955 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), i 
forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som lånestøtte til 
medlemsstaterne i henhold til artikel 12 og 
13, jf. dog artikel 4, stk. 5, i forordning 
[EURI].

b) med et beløb på 100 000 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), i 
forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som lånestøtte til 
medlemsstaterne i henhold til artikel 12 og 
13, jf. dog artikel 4, stk. 5, i forordning 
[EURI].

Or. de

Ændringsforslag 693
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) med et beløb på 267 955 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), i 
forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som lånestøtte til 
medlemsstaterne i henhold til artikel 12 og 
13, jf. dog artikel 4, stk. 5, i forordning 
[EURI].

b) med et beløb på 120 000 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), i 
forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som lånestøtte til 
medlemsstaterne i henhold til artikel 12 og 
13, jf. dog artikel 4, stk. 5, i forordning 
[EURI].

Or. en

Ændringsforslag 694
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) med et beløb på 267 955 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), i 
forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som lånestøtte til 
medlemsstaterne i henhold til artikel 12 og 
13, jf. dog artikel 4, stk. 5, i forordning 

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

Ændringsforslag 695
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) med et beløb på 267 955 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), i 
forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som lånestøtte til 
medlemsstaterne i henhold til artikel 12 og 
13, jf. dog artikel 4, stk. 5, i forordning 
[EURI].

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

Or. en

Ændringsforslag 696
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Op til 10 % af det i artikel 5, stk. 1, 
litra a) og b), nævnte beløb tildeles til 
finansiering af projekter af 
fælleseuropæisk interesse, der er 
specificeret i artikel 5a. De beløb, der 
finansierer projekter af fælleseuropæisk 
interesse, skal bevilges fra beløbet til de 
medlemsstater, hvori projekterne skal 
gennemføres.

Or. en

Ændringsforslag 697
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 698
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1, litra a), omhandlede 
beløb kan også dække udgifter til de 
forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 

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

for forvaltningen af hvert instrument og for 
at nå dets mål, herunder navnlig 
undersøgelser, ekspertmøder og 
informations- og kommunikationstiltag, 
fremme af inddragelsen af lokale og 
regionale myndigheder, arbejdsmarkedets 
parter, civilsamfundsorganisationer og 
andre relevante interessenter, såsom 
institutionel kommunikation om Unionens 
politiske prioriteter, for så vidt de angår 
denne forordnings formål, udgifter i 
forbindelse med IT-netværk, der fokuserer 
på informationsbehandling og -udveksling, 
institutionelle IT-værktøjer samt alle andre 
udgifter til teknisk og administrativ støtte, 
som Kommissionen afholder i forbindelse 
med forvaltningen af hvert instrument. 
Udgifterne kan også omfatte omkostninger 
til andre støtteaktiviteter såsom 
kvalitetskontrol og overvågning af 
projekter i marken og omkostninger til 
peerrådgivning og eksperter i forbindelse 
med vurdering og gennemførelse af 
reformer og investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 699
Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1, litra a), omhandlede 
beløb kan også dække udgifter til de 
forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af hvert instrument og for 
at nå dets mål, herunder navnlig 
undersøgelser, ekspertmøder og 
informations- og kommunikationstiltag, 
såsom institutionel kommunikation om 
Unionens politiske prioriteter, for så vidt 
de angår denne forordnings formål, 
udgifter i forbindelse med IT-netværk, der 
fokuserer på informationsbehandling og -

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

udveksling, institutionelle IT-værktøjer 
samt alle andre udgifter til teknisk og 
administrativ støtte, som Kommissionen, 
medlemsstaterne eller formidlende 
forvaltningspersonale afholder i 
forbindelse med forvaltningen af hvert 
instrument. Udgifterne kan også omfatte 
omkostninger til andre støtteaktiviteter 
såsom kvalitetskontrol og overvågning af 
projekter i marken og omkostninger til 
peerrådgivning og eksperter i forbindelse 
med vurdering og gennemførelse af 
reformer og investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 700
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at tage målsætningerne i den grønne pagt alvorligt, og i lyset af kravet om fysisk 
distancering, bør rejseudgifter udelukkes fra de dækkede udgifter.

Ændringsforslag 701
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 703
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I EU-budgetforslaget for 2025 
vurderer Kommissionen det forventede 
beløb for uudnyttede 
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forpligtelsesbevillinger og frigjorte 
bevillinger, der er til rådighed som 
ikketilbagebetalingspligtig støtte som 
omhandlet i stk. 1, litra b), i denne artikel.
Det forventede beløb for uudnyttede 
forpligtelsesbevillinger og frigjorte 
bevillinger, der er til rådighed som 
ikketilbagebetalingspligtig støtte som 
omhandlet i stk. 1, litra b), i denne artikel, 
indgår i EU-budgetforslaget for 2025 som 
eksterne formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 5, i 
finansforordningen.

Or. en

Ændringsforslag 704
Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I EU-budgetforslaget for 2025 
vurderer Kommissionen det forventede 
beløb for uudnyttede 
forpligtelsesbevillinger og frigjorte 
bevillinger, der er til rådighed som 
ikketilbagebetalingspligtig støtte som 
omhandlet i stk. 1, litra b), i denne artikel.
Det forventede beløb for uudnyttede 
forpligtelsesbevillinger og frigjorte 
bevillinger, der er til rådighed som 
ikketilbagebetalingspligtig støtte som 
omhandlet i stk. 1, litra b), i denne artikel, 
indgår i EU-budgetforslaget for 2025 som 
eksterne formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 5, i 
finansforordningen.

Or. en

Ændringsforslag 705
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I denne forordning kan den 
maksimale støtteintensitet for 
investeringer foretaget af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder og andre virksomheder, 
som omhandlet i Kommissionens 
forordning (EU) 651/2014 og i 
Kommissionens forordning (EU) 
702/2014, hæves med 25 %, forudsat at 
den maksimale kombinerede støtte ikke 
overstiger 90 % af de støtteberettigede 
udgifter.

Or. en

Ændringsforslag 706
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Projekter af fælleseuropæisk interesse

Det i artikel 5, stk. 1, litra ba), anførte 
beløb skal anvendes til finansiering af 
projekter af europæisk interesse for hele 
Europa med et stort bidrag til den grønne 
og digitale omstilling og til den 
økonomiske genopretning efter covid-19-
krisen. Projekterne af europæisk interesse 
introduceres af Kommissionen ved 
delegerede retsakter, som specificerer de 
deltagende medlemsstater, beløbene, 
delmålene og slutmålene samt de 
prioriterede projekter/typer af projekter. 
Projekterne af fælleseuropæisk interesse 
er:
– bæredygtig turisme
– luftfartsindustri
– besejlingsforhold på indre vandveje
– ERTMS på europæiske fragtkorridorer
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– grænseoverskridende 
energiforbindelser.

Or. en

Ændringsforslag 707
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Uudnyttede midler

Uudnyttede midler fra denne facilitet må 
ikke anvendes til andre formål eller 
overføres til andre budgetposter.

Or. en

Ændringsforslag 708
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Midler fra programmer under delt 

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

Or. en

Ændringsforslag 709
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov
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Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Midler fra programmer under delt 

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

Or. en

Ændringsforslag 710
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Midler fra programmer under delt 

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

Or. en

Ændringsforslag 711
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midler fra programmer under delt 
forvaltning

Overførsel af midler mellem 
genopretnings- og resiliensfaciliteten og 
andre EU-programmer

Or. en

Ændringsforslag 712
Costas Mavrides, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 713
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Midler, der er tildelt medlemsstaterne 
under delt forvaltning, kan på disses 
anmodning overføres til faciliteten. 
Kommissionen forvalter disse midler 
direkte i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra 
a). De omhandlede midler anvendes til 
fordel for den berørte medlemsstat og skal 
være underlagt samme krav om forsvarlig 
økonomisk forvaltning som de midler, de 
hidrører fra.

Or. en
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Ændringsforslag 714
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Midler, der er tildelt medlemsstaterne 
under delt forvaltning, kan på disses 
anmodning overføres til faciliteten inden 
for en maksimumsgrænse på 10 % af 
medlemsstatens budgetramme. 
Kommissionen forvalter disse midler 
direkte i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra 
a). De omhandlede midler anvendes til 
fordel for den berørte medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 715
Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Midler, der er tildelt medlemsstaterne 
under delt forvaltning, kan på disses 
anmodning overføres til faciliteten 
(undtagen for EFRU, ELFUL og ESF+). 
Kommissionen forvalter disse midler 
direkte i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra 
a). De omhandlede midler anvendes til 
fordel for den berørte medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 716
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det udestående uudnyttede beløb under 
faciliteten overføres til en budgetreserve, 
der kan bruges til at styrke EU-
programmer under direkte forvaltning 
inden for forskning og innovation 
(Horisont Europa), uddannelse 
(Erasmus+), infrastruktur (Connecting 
Europe-faciliteten), digitalisering (et 
digitalt Europa) og grænseforvaltning 
(Fonden for Integreret 
Grænseforvaltning).
Budgetreserven frigives først helt eller 
delvist, når Kommissionen har 
konstateret, at de i første afsnit anførte 
programmer ikke kan nå målene i den 
respektive lovgivning uden øget 
finansiering.
Budgetreserven og overførsler herfra skal 
overholde de regler, der er fastsat i 
finansforordningen, og skal godkendes af 
Europa-Parlamentet og Rådet.
Hele det beløb, der resterer på 
budgetreserven den 31. december 2027, 
skal bruges til tilbagebetaling af de 
midler, som Kommissionen har brugt til at 
finansiere faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 717
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan stille forslag om at 
afsætte en del af deres genopretnings- og 
resiliensplan til instrumentet for teknisk 
støtte og til programmer under delt 
forvaltning. Det bevilgede beløb skal 
bidrage til at nå denne forordnings mål, 
jf. artikel 4. Det bevilgede beløb skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
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reglerne for de fonde, hvortil midlerne 
overføres, og til fordel for den 
pågældende medlemsstat. Der stilles ikke 
krav om samfinansiering af det overførte 
beløb. Kommissionen forvalter disse 
midler i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, 
litra a). 
Anmodninger i henhold til stk. 2 for 
programmerne under delt forvaltning skal 
indeholde oplysninger om det samlede 
overførte beløb pr. år angivet pr. fond og 
regionskategori, når det er relevant, skal 
være behørigt begrundet og skal være 
ledsaget af det eller de reviderede 
programmer, hvorfra midlerne skal 
overføres. 

Or. en

Ændringsforslag 718
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over den i stk. 1 anførte 
finansieringsramme kan medlemsstaterne 
stille forslag om at afsætte en del af deres 
genopretnings- og resiliensplan til 
instrumentet for teknisk støtte. Det 
bevilgede beløb skal bidrage til 
gennemførelse af reformer og 
investeringer inden for de i artikel 3 
omhandlede europæiske politikområder, 
især dem, der vedrører institutionel 
resiliens. Det bevilgede beløb skal også 
bidrage til forøgelse af den tekniske støtte 
til udarbejdelse, gennemførelse, revision 
og forbedring af deres genopretnings- og 
resiliensplaner. Det bevilgede beløb skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
reglerne for de fonde, hvortil midlerne 
overføres, og til fordel for den 
pågældende medlemsstat. Kommissionen 
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forvalter disse midler i overensstemmelse 
med finansforordningens artikel 62, 
stk. 1, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 719
Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Udbetalte midler fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som medlemsstaterne 
har anvendt ukorrekt, skal tilbagebetales. 
Disse midler skal bruges til at kompensere 
for nedskæringerne i FFR eller de 
kommende budgetter inden for forskning, 
energiomstilling, transportnet og 
uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 720
Esther de Lange, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbetalingen af midlerne og 
lånebeløbene skal hænge nøje sammen 
med de aftalte målsætninger og projekter, 
hvorpå n+-reglen ikke finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 721
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan stille forslag om at 
afsætte en del af deres genopretnings- og 
resiliensplan til deres del af InvestEU-
programmet til støtte for 
solvensforanstaltninger vedrørende 
virksomheder, som er etableret i en 
medlemsstat eller driver virksomhed i EU. 
Overførte midler skal gennemføres efter 
reglerne for InvestEU-programmet og til 
gavn for den pågældende medlemsstat. 
Kommissionen forvalter disse midler i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, 
litra a). 

Or. en

Ændringsforslag 722
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Anvendelse af den del af faciliteten, der 
ydes gennem eller i kombination med 

InvestEU
1. I overensstemmelse med de i denne 
artikel fastsatte betingelser kan 
medlemsstaterne frivilligt, i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
fastsætte det beløb, der skal ydes via 
InvestEU. Det beløb, der skal ydes via 
InvestEU, kan bruges til at yde 
solvensstøtte til virksomheder, der er 
etableret i den pågældende medlemsstat. 
Genopretnings- og resiliensplanen 
omfatter begrundelsen for anvendelsen af 
InvestEU-budgetgarantierne.
I forbindelse med de tildelinger, der er 
omhandlet i første afsnit, kan 
medlemsstaterne tildele en del af midlerne 
som omhandlet i artikel 5, stk. 2, som 
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bidrag til InvestEU med henblik på den 
tilsvarende InvestEU-bistand til 
aktiviteter, der er nærmere fastsat i 
bidragsaftalen som omhandlet i artikel [9] 
i [InvestEU-forordningen].
2. For så vidt angår anmodninger om 
en ændring af en genopretnings- og 
resiliensplan som omhandlet i artikel 18 
kan der kun angives midler til fremtidige 
år.
3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 
1, første afsnit, anvendes til hensættelse af 
den del af EU-garantien, der hører under 
medlemsstatens segment.
4. Hvis en bidragsaftale som 
omhandlet i artikel [9] i [InvestEU-
forordningen], ikke er indgået [pr. 
31. december 2021] for et beløb som 
omhandlet i stk. 1, fremsætter 
medlemsstaten en anmodning om 
ændring af genopretnings- og 
resiliensplanen i overensstemmelse med 
artikel 18 med henblik på at bruge det 
tilsvarende beløb. Bidragsaftalen 
vedrørende et beløb som omhandlet i 
stk. 1 og tildelt i anmodningen om en 
ændring af en genopretnings- og 
resiliensplan indgås samtidig med 
vedtagelsen af afgørelsen om ændring af 
planen.
5. Hvis en garantiaftale, jf. artikel [9] i 
[InvestEU-forordningen], ikke er fuldt 
gennemført inden [ni] måneder fra 
undertegnelsen af garantiaftalen, føres de 
respektive beløb tilbage til faciliteten, og 
medlemsstaten skal fremsætte en 
anmodning om ændring af 
genopretnings- og resiliensplanen.
6. Hvis en garantiaftale, jf. artikel [9] 
i [InvestEU-forordningen], ikke er fuldt 
gennemført inden [fire år] fra 
undertegnelsen af garantiaftalen, kan 
medlemsstaten anmode om, at beløb, der 
er indgået forpligtelser for i 
garantiaftalen, men som ikke dækker de 
underliggende lån eller andre 
risikobærende instrumenter, behandles i 
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overensstemmelse med stk. 5.
7. Midler, der er genereret af eller 
kan henføres til de beløb, der var bidrag 
til InvestEU og blev ydet via 
budgetgarantier, stilles til rådighed for 
medlemsstaten og anvendes til 
tilbagebetalingspligtig støtte i henhold til 
genopretnings- og resiliensplanen.

Or. en

Ændringsforslag 723
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Fondenes betalingsbevillinger og 
lånebeløbet skal være strengt knyttede til 
de aftalte målsætninger og projekter, 
uden at N+-regler finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 724
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nils 
Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretnings- og resiliensfaciliteten 
gennemføres af Kommissionen ved direkte 
forvaltning i overensstemmelse med 
finansforordningen.

Genopretnings- og resiliensfaciliteten 
gennemføres af Kommissionen ved direkte 
forvaltning i overensstemmelse med 
finansforordningen. Revisionsretten skal, 
jf. artikel 287, stk. 1, i TEUF, undersøge 
alle Unionens indtægts- og udgiftskonti, 
herunder de konti, der er afledt af 
nærværende forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 725
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringen af faciliteten skal som led 
i Next Generation EU ledsages af en 
tydelig og pålidelig tilbagebetalingsplan, 
uden at FFR'en finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 726
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og Rådet skal med sigte på 
bæredygtig finansiering af faciliteten 
forpligte sig til at indføre en tydelig og 
bindende kalender for en vifte af nye egne 
indtægter, som skal indgå i Unionens 
budget i løbet af den næste flerårige 
finansielle ramme. Beløbet for de nye 
egne indtægter skal som minimum kunne 
dække den hovedstol og de renteudgifter, 
der er relateret til lånoptagning af midler 
under Next Generation EU.

Or. en

Ændringsforslag 727
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal indføre effektive og 
forholdsmæssige foranstaltninger til 
bekæmpelse af svig under hensyntagen til 
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de udpegede risici.
Or. en

Ændringsforslag 728
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Effektive kontroller og revision
1. Kommissionen, OLAF, EPPO og 
Revisionsretten skal udtrykkeligt 
autoriseres til at udøve de i 
finansforordningens artikel 129, stk. 1, 
fastsatte beføjelser.
2. Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan i 
henhold til bestemmelserne og 
procedurerne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/2013 og i Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 foretage 
administrative undersøgelser, herunder 
kontrol og inspektion på stedet, for at 
klarlægge, om der har fundet svig, 
korruption eller andre ulovlige aktiviteter 
sted, som påvirker Unionens finansielle 
interesser i tilknytning til den støtte, der 
ydes under faciliteten.
3. Kommissionen skal indføre 
effektive og forholdsmæssige 
foranstaltninger til bekæmpelse af svig 
under hensyntagen til de udpegede risici. 
Kommissionen skal med sigte herpå 
udvikle eller tilpasse eksisterende IT-
systemer for at udvikle et digitalt 
performancerapporteringssystem, som 
muliggør overvågning, opdagelse og 
rapportering af irregulariteter eller svig.
4. De af medlemsstaternes 
myndigheder, der er involverede i 
gennemførelsen af den i henhold til 
faciliteten ydede støtte, skal føre 
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fortegnelse over de i gennemførelsen af 
midlerne involverede økonomiske 
operatører og deres reelle ejere, såfremt 
de pågældende ejere er fysiske personer.

Or. en

Ændringsforslag 729
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten supplerer støtte, der 
ydes under andre EU-fonde og -
programmer. Reform- og 
investeringsprojekter kan modtage støtte 
fra andre EU-programmer og -
instrumenter, forudsat at denne støtte ikke 
dækker de samme omkostninger.

Støtte under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten kan supplere den støtte, 
der ydes under andre EU-fonde og -
programmer. Reform- og 
investeringsprojekter kan modtage støtte 
fra andre EU-programmer og -
instrumenter, forudsat at denne støtte ikke 
dækker de samme omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 730
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansierings- og 
investeringstransaktioner skal opfylde 
begge additionalitetsaspekter, jf. 
finansforordningens artikel 209, stk. 2, 
litra b).

Or. en

Ændringsforslag 731
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Foranstaltninger, der kæder faciliteten 

sammen med forsvarlig økonomisk 
styring

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

Or. fr
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Ændringsforslag 732
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Foranstaltninger, der kæder faciliteten 

sammen med forsvarlig økonomisk 
styring

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

Or. en

Ændringsforslag 733
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Foranstaltninger, der kæder faciliteten 

sammen med forsvarlig økonomisk 
styring

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

Or. en

Ændringsforslag 734
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Foranstaltninger, der kæder faciliteten 

sammen med forsvarlig økonomisk 
styring

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

Or. en

Ændringsforslag 735
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Foranstaltninger, der kæder faciliteten 

sammen med forsvarlig økonomisk 
styring

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

Or. en

Ændringsforslag 736
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Foranstaltninger, der kæder faciliteten 

sammen med forsvarlig økonomisk 
styring

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

Or. en

Ændringsforslag 737
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk styring

Foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk styring 
og med Unionens klimamæssige, 
miljømæssige og sociale målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 738
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Afgørelsen om suspension af betalinger 
som omhandlet i første afsnit finder 
anvendelse på betalingsanmodninger, der 
er indgivet efter datoen for afgørelsen om 
suspension.
Suspensionen af den i artikel 17 
omhandlede frist gælder fra dagen efter 
vedtagelsen af den afgørelse, der er 
omhandlet i første afsnit.
I tilfælde af suspension af betalinger 
finder artikel 15, stk. 9, i forordningen om 
fælles bestemmelser for (...) anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 739
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til et af de tilfælde, 
der er omhandlet i artikel 15, stk. 7, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
(...) [CPR], vedtager Rådet på forslag fra 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en afgørelse om 

1. Finansiering fra faciliteten ydes 
ikke i følgende tilfælde:
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suspension af fristen for vedtagelse af de 
afgørelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2, eller om suspension af 
betalinger under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.

a) når Rådet i henhold til traktatens 
artikel 126, stk. 6, har truffet afgørelse 
om, at der i en støttemodtagende 
medlemsstat findes uforholdsmæssigt 
store offentlige underskud, og det i 
henhold til traktatens artikel 126, stk. 8, 
er blevet fastslået, at den pågældende 
medlemsstat ikke har truffet effektive 
foranstaltninger som reaktion på en af 
Rådets fremsatte henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 126, stk. 7
b) når Rådet vedtager to på hinanden 
følgende henstillinger inden for samme 
procedure i forbindelse med ubalancer i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1176/2011 med den 
begrundelse, at medlemsstaten har 
indgivet en utilfredsstillende korrigerende 
handlingsplan
c) når Rådet vedtager to på hinanden 
følgende afgørelser inden for samme 
procedure i forbindelse med ubalancer i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, i 
forordning (EU) nr. 1176/2011 om en 
medlemsstats manglende overholdelse af 
bestemmelserne med den begrundelse, at 
den ikke har truffet de anbefalede 
korrigerende foranstaltninger
d) når Kommissionen konkluderer, at 
en medlemsstat ikke har truffet de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002, og 
som konsekvens heraf beslutter ikke at 
godkende udbetalingen af den 
økonomiske bistand, der er tilkendt den 
pågældende medlemsstat
e) når Rådet træffer afgørelse om, at 
en medlemsstat ikke overholder det i 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 472/2013 
omhandlede makroøkonomiske 
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tilpasningsprogram eller de 
foranstaltninger, som Rådet har anmodet 
om ved en afgørelse vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 136, stk. 1, i 
TEUF.
Hvis en medlemsstat befinder sig i en eller 
flere af ovenstående situationer, kan 
Kommissionen træffe afgørelse om helt 
eller delvist at suspendere forpligtelser og 
betalinger fra faciliteten til den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 740
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen vedtager i følgende 
tilfælde og ved hjælp af delegerede 
retsakter en afgørelse om suspension af 
fristen for vedtagelse af de afgørelser, der 
er omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2, eller 
om suspension af betalinger under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten:

a) når Rådet i henhold til artikel 126, 
stk. 8, eller artikel 126, stk. 11, i TEUF 
træffer afgørelse om, at en medlemsstat 
ikke har truffet effektive foranstaltninger 
for at rette op på sit uforholdsmæssigt 
store underskud
b) når Rådet vedtager to på hinanden 
følgende henstillinger inden for samme 
procedure i forbindelse med ubalancer i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1176/2011 med den 
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begrundelse, at medlemsstaten har 
indgivet en utilfredsstillende korrigerende 
handlingsplan
c) når Rådet vedtager to på hinanden 
følgende afgørelser inden for samme 
procedure i forbindelse med ubalancer i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, i 
forordning (EU) nr. 1176/2011, som 
fastslår en medlemsstats manglende 
overholdelse af bestemmelserne med den 
begrundelse, at den ikke har truffet de 
anbefalede korrigerende foranstaltninger
d) når Kommissionen konkluderer, at 
en medlemsstat ikke har truffet 
foranstaltninger som omhandlet i Rådets 
forordning (EF) nr. 332/2002, og som 
konsekvens heraf træffer afgørelse om 
ikke at godkende udbetalingen af den 
økonomiske bistand, der er tilkendt den 
pågældende medlemsstat e) når Rådet 
beslutter, at en medlemsstat ikke 
overholder det i artikel 7 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 472/2013 omhandlede 
makroøkonomiske tilpasningsprogram, 
eller de foranstaltninger, som Rådet har 
anmodet om ved en i overensstemmelse 
med artikel 136, stk. 1, i TEUF vedtaget 
rådsafgørelse. (...)

Or. en

Ændringsforslag 741
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

afgørelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2, eller om suspension af 
betalinger under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 742
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. I tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til et af de tilfælde, 
der er omhandlet i artikel 15, stk. 7, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
(...) [CPR], træder en automatisk 
suspension af fristen for vedtagelse af de 
afgørelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2, og en automatisk suspension 
af betalinger under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten i kraft med øjeblikkelig 
virkning.

Or. en

Ændringsforslag 743
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Afgørelsen om suspension af betalinger 
som omhandlet i første afsnit finder 
anvendelse på betalingsanmodninger, der 
er indgivet efter datoen for afgørelsen om 
suspension. Afgørelsen om at inddrive 
betalinger skal finde anvendelse for 
betalinger, som allerede er foretaget af 
faciliteten og modtaget af den pågældende 
medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 744
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Suspensionen af betalinger som omhandlet 
i første afsnit finder anvendelse på 
betalingsanmodninger, der er indgivet efter 
datoen for suspensionen.

Or. en

Ændringsforslag 745
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Pedro 
Marques

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Modtagende virksomheder bør 
ikke være registrerede i de skattely, der er 
opført på Rådets EU-liste over 
ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, 
og kan i de tilfælde, hvor de er 
registrerede i disse skattely, kun fortsætte 
med at modtage støtte, såfremt de giver 
tilsagn om at træffe foranstaltninger, som 
medfører, at de slettes fra listen inden for 
en fastsat tidsfrist på seks måneder.

Or. en

Ændringsforslag 746
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

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

1a. Afgørelsen om at suspendere de i 
stk. 1 omhandlede betalinger skal ikke 
finde anvendelse, så længe den generelle 
undtagelsesklausul i stabilitets- og 
vækstpagten er aktiv, jf. artikel 5, stk. 1, 
og artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1466/97, og så længe de alvorlige 
økonomiske og sociale konsekvenser af 
covid-19-pandemien fortsat er til stede.

Or. en

Ændringsforslag 747
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen skal i følgende 
tilfælde ophæve suspensionen af 
forpligtelserne:

a) når proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud er 
stillet i bero i overensstemmelse med 
artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 
1467/97, eller Rådet i overensstemmelse 
med artikel 126, stk. 12, i TEUF har 
truffet afgørelse om at ophæve afgørelsen 
om, at der foreligger et uforholdsmæssigt 
stort underskud
b) når Rådet i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1176/2011 har godkendt den korrigerende 
handlingsplan, som den pågældende 
medlemsstat har indgivet, eller 
proceduren i forbindelse med 
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uforholdsmæssigt store ubalancer er 
blevet stillet i bero i overensstemmelse 
med artikel 10, stk. 5, i nævnte 
forordning, eller Rådet har afsluttet 
proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer i 
overensstemmelse med artikel 11 i den 
pågældende forordning
c) når Kommissionen har 
konkluderet, at en medlemsstat har truffet 
passende foranstaltninger som omhandlet 
i forordning (EF) nr. 332/2002
d) når Kommissionen har 
konkluderet, at den pågældende 
medlemsstat har truffet passende 
foranstaltninger til at gennemføre det i 
artikel 7 i forordning (EU) nr. 472/2013 
omhandlede tilpasningsprogram, eller de 
foranstaltninger, som Rådet har anmodet 
om ved en i overensstemmelse med artikel 
136, stk. 1, i TEUF vedtaget 
rådsafgørelse.

Efter suspensionen af forpligtelserne er 
blevet ophævet, skal Kommissionen 
genindføre de suspenderede forpligtelser 
på budgettet i overensstemmelse med 
artikel [8] i Rådets forordning (EU, 
Euratom) [ […] (FFR-forordningen)].

Or. en

Ændringsforslag 748
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Såfremt Rådet træffer afgørelse 
om, at den pågældende medlemsstat har 
truffet de fornødne korrigerende 
foranstaltninger, skal Kommissionen 
straks træffe afgørelse om at ophæve 
suspensionen.
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foregående stykke.
Or. en

Ændringsforslag 749
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 750
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 751
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet skal træffe de i stk. 1 og 2 
omhandlede afgørelser med kvalificeret 
flertal på grundlag af forslag fremsat af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 752
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis der inden for rammerne af 
det europæiske semester og navnlig i 
forbindelse med de landespecifikke 
henstillinger konstateres udfordringer, 
som kræver omgående reformer, men den 
pågældende medlemsstat anvender den 
allokerede finansiering på en 
utilfredsstillende måde, eller 
Kommissionen træffer afgørelse om at 
suspendere finansieringen som følge af 
utilfredsstillende gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanerne eller 
mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet, skal de trufne 
foranstaltninger på regionalt og lokalt 
niveau, herunder civilsamfundsinitiativer, 
som bidrager til håndteringen af disse 
udfordringer, fortsat modtage støtte fra 
faciliteten, og der skal stilles finansiering 
til rådighed for regionale og lokale 
myndigheder og andre interessenter, 
herunder arbejdsmarkedsparter og 
civilsamfundsorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 753
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen skal i tilfælde af 
væsentlig manglende overholdelse af 
EU's klima- og miljømål, især opfyldelsen 
af Unionens ajourførte klimamål for 2030 
og målsætningen om klimaneutralitet i 
2050, og af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder vedtage en afgørelse 
ved hjælp af en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 25a med 
henblik på at suspendere alle eller dele af 
de under faciliteten foretagne betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 754
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den eksterne revision af aktiviteter 
foretaget i overensstemmelse med denne 
forordning udføres af Den Europæiske 
Revisionsret i overensstemmelse med 
artikel 287 i TEUF. Kommissionen, de 
modtagende medlemsstater og alle 
personer eller enheder, der modtager EU-
midler, skal sikre, at Revisionsretten har 
fuld adgang til alle oplysninger, som den 
betragter som værende nødvendige for at 
udføre revisionerne.

Or. en

Ændringsforslag 755
Linea Søgaard-Lidell

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

2a. Kommissionen skal i tilfælde af 
væsentlig manglende overholdelse af 
EU's klima- og miljømål, især opfyldelsen 
af Unionens ajourførte klimamål for 2030 
og målsætningen om klimaneutralitet i 
2050, vedtage foranstaltninger med 
henblik på at suspendere alle eller dele af 
de under faciliteten foretagne betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 756
Johan Van Overtveldt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt der foretages væsentlige 
tilbagerulninger af reformer, som var 
omfattet af den nationale genopretnings- 
og resiliensplan, skal den pågældende 
medlemsstat betale de finansielle bidrag, 
som den har fået udbetalt i medfør af 
artikel 15 for så vidt angår 
reformforpligtelser, tilbage til 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 757
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen skal holde Europa-
Parlamentet underrettet om 
gennemførelsen af denne artikel. 
Kommissionen skal navnlig, når en af 
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betingelserne i stk. 1 er opfyldt for en 
medlemsstats vedkommende, straks 
underrette Europa-Parlamentet og 
tilvejebringe oplysninger om de 
betalinger, som kunne blive omfattet af en 
suspension af forpligtelser eller 
betalinger.
Europa-Parlamentet kan opfordre 
Kommissionen til at indgå i en 
struktureret dialog om anvendelsen af stk. 
1, navnlig for så vidt angår fremsendelsen 
af den information, der er omhandlet i 
første afsnit.
Kommissionen må ikke fremsætte forslag 
til en gennemførelsesretsakt som 
omhandlet i stk. 1, medmindre den i andet 
afsnit omhandlede strukturerede dialog 
anses for at være gennemført i en officiel 
meddelelse fra Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 758
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Foranstaltninger, der knytter faciliteten til 

beskyttelsen af EU's budget i tilfælde af 
generaliserede mangler for så vidt angår 

retsstatsprincippet
1. Faciliteten skal alene være 
tilgængelig for de medlemsstater, der har 
givet tilsagn om at overholde 
retsstatsprincippet og Unionens 
grundlæggende værdier. Forinden de 
modtager betalinger fra faciliteten, skal 
medlemsstaterne underskrive 
hensigtserklæringen om 
retsstatsprincippet. Hensigtserklæringen 
skal repræsentere et politisk tilsagn om at 
beskytte og overholde retsstatsprincippet 
samt Unionens grundlæggende værdier. 
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Kommissionen skal vedtage 
hensigtserklæringen om 
retsstatsprincippet ved hjælp af en 
delegeret retsakt.
2. Kommissionen skal bemyndiges til 
at iværksætte suspensionen af 
forpligtelsen eller betalingsbevillingerne 
til medlemsstater under faciliteten i 
tilfælde af generaliserede mangler for så 
vidt angår retsstatsprincippet, når de 
påvirker eller risikerer at påvirke 
principperne om forsvarlig økonomisk 
forvaltning eller beskyttelsen af Unionens 
finansielle interesser.
3. Følgende skal især anses for at 
udgøre en generaliseret mangel for så vidt 
angår retsstatsprincippet, når de påvirker 
eller risikerer at påvirke principperne om 
forsvarlig økonomisk forvaltning eller 
beskyttelsen af Unionens finansielle 
interesser:
a) det at bringe retsvæsenets 
uafhængighed i fare, herunder ved at 
indføre begrænsninger for muligheden 
for at udøve domstolsfunktioner 
selvstændigt, ved udefra at gribe ind i 
garantier for uafhængighed, ved at 
underlægge retsafgørelser begrænsninger 
på ordre udefra, ved vilkårligt at revidere 
regler for udnævnelse af eller 
embedsperioder for personale i 
retsvæsenet eller ved at påvirke 
retsvæsenets personale på en hvilken som 
helst måde, som sætter spørgsmålstegn 
ved deres upartiskhed, eller ved at have en 
indgribende virkning på advokaters 
uafhængighed
b) det at undlade at forhindre, 
korrigere og sanktionere vilkårlige eller 
ulovlige afgørelser truffet af offentlige 
myndigheder, herunder retshåndhævende 
myndigheder, det at tilbageholde 
finansielle og menneskelige ressourcer til 
skade for deres korrekte funktionsmåde 
eller det at undlade at sikre fravær af 
interessekonflikter
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c) det at begrænse adgangen til 
retsmidler og effektiviteten af retsmidler, 
herunder gennem begrænsende 
procedureregler, manglende 
gennemførelse af retsafgørelser eller 
begrænsninger for effektiv efterforskning, 
retsforfølgelse eller sanktionering af 
overtrædelser af almindelige retsregler
d) det at bringe en medlemsstats 
administrative kapacitet til at overholde 
forpligtelserne i forbindelse med EU-
medlemskab i fare, herunder kapaciteten 
til effektivt at kunne gennemføre de 
regler, standarder og politikker, der udgør 
kernen i EU-retten
e) foranstaltninger, der svækker 
beskyttelsen af fortrolig kommunikation 
mellem advokat og klient.
4. En generaliseret mangel for så vidt 
angår retsstatsprincippet i en medlemsstat 
kan konstateres, når navnlig en eller flere 
af de følgende faktorer er påvirket eller 
risikerer at blive påvirket:
a) at de af medlemsstatens 
myndigheder, der gennemfører faciliteten, 
fungerer korrekt, især inden for 
rammerne af offentlige udbuds- eller 
tilskudsprocedurer
b) at markedsøkonomien fungerer 
korrekt, således at konkurrencen og 
markedskræfterne i Unionen respekteres, 
samt effektiv opfyldelse af forpligtelserne i 
forbindelse med medlemskab, herunder 
tilslutning til målet om en politisk, 
økonomisk og monetær union
c) at de myndigheder, der foretager 
finansiel kontrol, overvågning og intern 
og ekstern revision, fungerer korrekt, og 
at effektive og gennemsigtige systemer for 
finansiel forvaltning og ansvarlighed 
fungerer korrekt
d) at efterforskende og 
retsforfølgende myndigheder fungerer 
korrekt i relation til retsforfølgelse af svig, 
herunder skattesvig, korruption og andre 
overtrædelser af EU-retten i tilknytning til 
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facilitetens gennemførelse
e) effektiv domstolsprøvelse ved 
uafhængige domstole af de i litra a), c) og 
d) nævnte myndigheders handlinger eller 
undladelser
f) forebyggelse og sanktionering af 
svig, herunder skattesvig, korruption eller 
andre overtrædelser af EU-retten i 
tilknytning til facilitetens gennemførelse, 
og nationale domstoles eller 
administrative myndigheders idømmelse 
af effektive og afskrækkende sanktioner 
over for modtagere
g) inddrivelse af uretmæssigt 
udbetalte midler
h) forebyggelse og sanktionering af 
skatteunddragelse og skattekonkurrence 
og den korrekte funktionsmåde for de 
myndigheder, der bidrager til det 
administrative samarbejde på 
skatteområdet
i) effektivt og rettidigt samarbejde 
med Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig og, forudsat at den 
pågældende medlemsstat deltager heri, 
Den Europæiske Anklagemyndighed i 
deres efterforskning eller retsforfølgning i 
henhold til deres respektive retsakter og 
princippet om loyalt samarbejde
j) den korrekte gennemførelse af 
faciliteten efter en systemisk krænkelse af 
de grundlæggende rettigheder.
5. Når betingelserne i stk. 4 er 
opfyldt, kan der vedtages en eller flere af 
følgende foranstaltninger:
1) et forbud mod indgåelse af nye retlige 
forpligtelser
2) en suspension af forpligtelser
3) en reduktion af forpligtelser, herunder 
via finansielle korrektioner
4) en reduktion i forfinansiering
5) en afbrydelse af betalingsfrister
6) en suspension af betalinger.
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Medmindre andet er fastsat i den 
afgørelse, der vedtager foranstaltninger, 
påvirker idømmelsen af passende 
foranstaltninger ikke medlemsstaternes 
forpligtelse til at foretage betalinger til 
endelige modtagere eller støttemodtagere.
De trufne foranstaltninger skal stå i et 
rimeligt forhold til arten, alvoren, 
varigheden og omfanget af den 
generaliserede mangel for så vidt angår 
retsstatsprincippet. De skal så vidt muligt 
være rettede mod de EU-foranstaltninger, 
der påvirkes eller potentielt påvirkes af 
den pågældende mangel.
Kommissionen skal stille oplysninger og 
vejledning til rådighed til fordel for 
endelige modtagere eller støttemodtagere 
om de forpligtelser, der påhviler 
medlemsstaterne, via et websted eller en 
internetportal.
Kommissionen skal derudover på samme 
websted eller portal stille passende 
værktøjer til rådighed for endelige 
modtagere eller støttemodtagere, således 
at de kan underrette Kommissionen om 
enhver misligholdelse af disse 
forpligtelser, hvilke efter disse endelige 
modtageres eller støttemodtageres mening 
påvirker dem direkte. Oplysninger fra 
endelige modtagere eller støttemodtagere i 
henhold til dette stykke skal kun tages i 
betragtning af Kommissionen, hvis de 
ledsages af et bevis for, at den 
pågældende endelige modtager eller 
støttemodtager har indgivet en formel 
klage til den kompetente myndighed.
På grundlag af de oplysninger, som de 
endelige modtagere eller støttemodtagere 
har stillet til rådighed, skal Kommissionen 
sikre, at alle beløb, der er forfaldne til 
betaling af medlemsstaterne, reelt set 
udbetales til de endelige modtagere eller 
støttemodtagere.
6. Når Kommissionen finder, at der 
er rimelige grunde til at antage, at 
betingelserne i stk. 4 er opfyldt, skal den 
sende en skriftlig meddelelse herom til 
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den pågældende medlemsstat, hvori den 
redegør for de forhold, på hvilke den 
baserede sine fund. Kommissionen skal 
straks underrette Europa-Parlamentet og 
Rådet om en sådan meddelelse og om 
indholdet heri.
Ved vurderingen af, om betingelserne i 
stk. 4 er opfyldt, skal Kommissionen tage 
hensyn til alle relevante oplysninger, 
afgørelser fra Den Europæiske Unions 
Domstol, Europa-Parlamentets 
beslutninger, beretninger fra 
Revisionsretten, konklusioner og 
henstillinger fra relevante internationale 
organisationer samt netværk. 
Kommissionen skal derudover tage 
hensyn til de kriterier, der anvendes i 
forbindelse med EU-
tiltrædelsesforhandlinger, navnlig 
kapitlerne om gældende EU-ret på 
områderne retsvæsen og grundlæggende 
rettigheder, retfærdighed, frihed og 
sikkerhed, finansiel kontrol og 
beskatning, samt til de retningslinjer, der 
anvendes inden for rammerne af 
samarbejds- og kontrolmekanismen til at 
spore en medlemsstats fremskridt.
Kommissionen skal bistås af et panel 
bestående af uafhængige eksperter, som 
skal etableres ved hjælp af en delegeret 
retsakt.
Kommissionen kan anmode om yderligere 
oplysninger, såfremt disse er nødvendige 
af hensyn til Kommissionens vurdering, 
både før og efter, at Kommissionen har 
truffet afgørelse.
Den pågældende medlemsstat skal 
tilvejebringe alle de krævede oplysninger 
og kan fremsætte bemærkninger inden for 
en af Kommissionen fastsat frist, der ikke 
må være kortere end en måned eller 
længere end tre måneder regnet fra 
datoen for meddelelsen af konstateringen. 
I sine bemærkninger kan medlemsstaten 
foreslå, at der vedtages afhjælpende 
foranstaltninger.
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Kommissionen skal inddrage de modtagne 
oplysninger og alle bemærkninger fra den 
pågældende medlemsstat samt 
tilstrækkeligheden af de eventuelle 
foreslåede afhjælpende foranstaltninger, 
når den beslutter, hvorvidt den vil vedtage 
en afgørelse om nogen af de i stk. 5 
omhandlede foranstaltninger. 
Kommissionen skal træffe afgørelse om, 
hvilken opfølgning der skal foretages i 
forbindelse med de modtagne oplysninger 
inden for en vejledende frist på en måned 
og under alle omstændigheder inden for 
en rimelig frist regnet fra datoen for 
modtagelsen af disse oplysninger.
Ved vurdering af forholdsmæssigheden af 
de foranstaltninger, der skal pålægges, 
skal Kommissionen tage behørigt hensyn 
til de oplysninger og den vejledning, der 
er omhandlet i nærværende stykke.
Når Kommissionen anser den 
generaliserede mangel for så vidt angår 
retsstatsprincippet for at være fastslået, 
skal den vedtage en afgørelse om de i stk. 
5 omhandlede foranstaltninger ved hjælp 
af en gennemførelsesretsakt.
Samtidig med at Kommissionen vedtager 
sin afgørelse, forelægger den Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag om 
overførsel af et beløb svarende til værdien 
af de vedtagne foranstaltninger til en 
budgetreserve.
Uanset artikel 31, stk. 4 og 6, i 
finansforordningen behandler Europa-
Parlamentet og Rådet forslaget om 
overførsel senest fire uger efter begge 
institutioners modtagelse heraf. Forslaget 
om overførsel anses for at være godkendt, 
medmindre Europa-Parlamentet inden for 
fristen på fire uger med et flertal af de 
afgivne stemmer eller Rådet med 
kvalificeret flertal ændrer eller forkaster 
det. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
ændrer forslaget om overførsel, finder 
finansforordningens artikel 31, stk. 8, 
anvendelse.
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Den i ottende afsnit omhandlede afgørelse 
træder i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet forkaster 
forslaget om overførsel inden for den frist, 
der er nævnt i det tiende afsnit.
7. Den pågældende medlemsstat kan 
til enhver tid forelægge Kommissionen en 
formel meddelelse med dokumentation 
for, at den generaliserede mangel for så 
vidt angår retsstatsprincippet er blevet 
afhjulpet eller er ophørt med at eksistere.
Kommissionen skal på anmodning fra den 
pågældende medlemsstat eller på eget 
initiativ foretage en vurdering af 
situationen i den pågældende medlemsstat 
inden for en vejledende frist på en måned 
og under alle omstændigheder inden for 
en rimelig frist regnet fra datoen for 
modtagelsen af den formelle meddelelse. 
Når først de generaliserede mangler for 
så vidt angår retsstatsprincippet, på 
grundlag af hvilke de i stk. 5 omhandlede 
relevante foranstaltninger blev vedtaget, 
helt eller delvist ophører med at eksistere, 
skal Kommissionen straks vedtage en 
afgørelse om fuldstændig eller delvis 
ophævelse af disse foranstaltninger. 
Samtidig med at Kommissionen vedtager 
sin afgørelse, skal den forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag om helt 
eller delvis at frigive den budgetreserve, 
der er omhandlet i stk. 6. Proceduren i 
stk. 5 skal finde anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 759
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Foranstaltninger, der knytter faciliteten til 

beskyttelsen af EU's budget i tilfælde af 
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generaliserede mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet

1. Faciliteten skal alene være 
tilgængelig for de medlemsstater, der har 
givet tilsagn om at overholde 
retsstatsprincippet og Unionens 
grundlæggende værdier. Forinden de 
modtager betalinger fra faciliteten, skal 
medlemsstaterne underskrive 
hensigtserklæringen om 
retsstatsprincippet. Hensigtserklæringen 
skal repræsentere et politisk tilsagn om at 
beskytte og overholde retsstatsprincippet 
samt Unionens grundlæggende værdier. 
Kommissionen skal vedtage 
hensigtserklæringen om 
retsstatsprincippet ved hjælp af en 
delegeret retsakt.
2. Kommissionen skal bemyndiges til 
at iværksætte suspensionen af 
forpligtelsen eller betalingsbevillingerne 
til medlemsstater under faciliteten i 
tilfælde af generaliserede mangler for så 
vidt angår retsstatsprincippet, når de 
påvirker eller risikerer at påvirke 
principperne om forsvarlig økonomisk 
forvaltning eller beskyttelsen af Unionens 
finansielle interesser.
3. Følgende skal især anses for at 
udgøre en generaliseret mangel for så vidt 
angår retsstatsprincippet, når de påvirker 
eller risikerer at påvirke principperne om 
forsvarlig økonomisk forvaltning eller 
beskyttelsen af Unionens finansielle 
interesser:
a) det at bringe retsvæsenets 
uafhængighed i fare, herunder ved at 
indføre begrænsninger for muligheden 
for at udøve domstolsfunktioner 
selvstændigt, ved udefra at gribe ind i 
garantier for uafhængighed, ved at 
underlægge retsafgørelser begrænsninger 
på ordre udefra, ved vilkårligt at revidere 
regler for udnævnelse af eller 
embedsperioder for personale i 
retsvæsenet eller ved at påvirke 
retsvæsenets personale på en hvilken som 
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helst måde, som sætter spørgsmålstegn 
ved deres upartiskhed, eller ved at have en 
indgribende virkning på advokaters 
uafhængighed
b) det at undlade at forhindre, 
korrigere og sanktionere vilkårlige eller 
ulovlige afgørelser truffet af offentlige 
myndigheder, herunder retshåndhævende 
myndigheder, det at tilbageholde 
finansielle og menneskelige ressourcer til 
skade for deres korrekte funktionsmåde 
eller det at undlade at sikre fravær af 
interessekonflikter
c) det at begrænse adgangen til 
retsmidler og effektiviteten af retsmidler, 
herunder gennem begrænsende 
procedureregler, manglende 
gennemførelse af retsafgørelser eller 
begrænsninger for effektiv efterforskning, 
retsforfølgelse eller sanktionering af 
overtrædelser af almindelige retsregler
d) det at bringe en medlemsstats 
administrative kapacitet til at overholde 
forpligtelserne i forbindelse med EU-
medlemskab i fare, herunder kapaciteten 
til effektivt at kunne gennemføre de 
regler, standarder og politikker, der udgør 
kernen i EU-retten
e) foranstaltninger, der svækker 
beskyttelsen af fortrolig kommunikation 
mellem advokat og klient.
4. En generaliseret mangel for så vidt 
angår retsstatsprincippet i en medlemsstat 
konstateres, når navnlig en eller flere af 
følgende faktorer er påvirket eller 
risikerer at blive påvirket:
a)  at de af medlemsstatens 
myndigheder, der gennemfører faciliteten, 
fungerer korrekt, især inden for 
rammerne af offentlige udbuds- eller 
tilskudsprocedurer
b) markedsøkonomiens korrekte 
funktionsmåde, som medfører, at 
konkurrencen og markedskræfterne i 
Unionen respekteres, samt den effektive 
gennemførelse af forpligtelserne i 
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forbindelse med medlemskab, herunder 
tilslutning til målet om en politisk, 
økonomisk og monetær union
c) at de myndigheder, der foretager 
finansiel kontrol, overvågning og intern 
og ekstern revision, fungerer korrekt, og 
at effektive og gennemsigtige systemer for 
finansiel forvaltning og ansvarlighed 
fungerer korrekt
d) at efterforskende og 
retsforfølgende myndigheder fungerer 
korrekt i relation til retsforfølgelse af svig, 
herunder skattesvig, korruption og andre 
overtrædelser af EU-retten i tilknytning til 
facilitetens gennemførelse
e) effektiv domstolsprøvelse ved 
uafhængige domstole af de i litra a), c) og 
d) nævnte myndigheders handlinger eller 
undladelser
f) forebyggelse og sanktionering af 
svig, herunder skattesvig, korruption eller 
andre overtrædelser af EU-retten i 
tilknytning til facilitetens gennemførelse, 
og nationale domstoles eller 
administrative myndigheders idømmelse 
af effektive og afskrækkende sanktioner 
over for modtagere
g) inddrivelse af uretmæssigt 
udbetalte midler
h) forebyggelse og sanktionering af 
skatteunddragelse og skattekonkurrence 
og den korrekte funktionsmåde for de 
myndigheder, der bidrager til det 
administrative samarbejde på 
skatteområdet
i) effektivt og rettidigt samarbejde 
med Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig og, forudsat at den 
pågældende medlemsstat deltager heri, 
Den Europæiske Anklagemyndighed i 
deres efterforskning eller retsforfølgning i 
henhold til deres respektive retsakter og 
princippet om loyalt samarbejde
j) den korrekte gennemførelse af 
faciliteten som følge af en systemisk 



PE657.420v01-00 124/284 AM\1213689DA.docx

DA

krænkelse af de grundlæggende 
rettigheder.
5. Når betingelserne i stk. 4 er 
opfyldt, kan der vedtages en eller flere af 
følgende foranstaltninger:
1) et forbud mod indgåelse af nye retlige 
forpligtelser
2) en suspension af forpligtelser
3) en reduktion af forpligtelser, herunder 
via finansielle korrektioner
4) en reduktion i forfinansiering
5) en afbrydelse af betalingsfrister
6) en suspension af betalinger.
Medmindre andet er fastsat i den 
afgørelse, der vedtager foranstaltninger, 
påvirker idømmelsen af passende 
foranstaltninger ikke medlemsstaternes 
forpligtelse til at foretage betalinger til 
endelige modtagere eller støttemodtagere.
De trufne foranstaltninger skal stå i et 
rimeligt forhold til arten, alvoren, 
varigheden og omfanget af den 
generaliserede mangel for så vidt angår 
retsstatsprincippet. De skal så vidt muligt 
være rettede mod de EU-foranstaltninger, 
der påvirkes eller potentielt påvirkes af 
den pågældende mangel.
Kommissionen skal stille oplysninger og 
vejledning til rådighed til fordel for 
endelige modtagere eller støttemodtagere 
om de forpligtelser, der påhviler 
medlemsstaterne, via et websted eller en 
internetportal.
Kommissionen skal derudover på samme 
websted eller portal stille passende 
værktøjer til rådighed for endelige 
modtagere eller støttemodtagere, således 
at de kan underrette Kommissionen om 
enhver misligholdelse af disse 
forpligtelser, hvilke efter disse endelige 
modtageres eller støttemodtageres mening 
påvirker dem direkte. Oplysninger fra 
endelige modtagere eller støttemodtagere i 
henhold til dette stykke skal kun tages i 
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betragtning af Kommissionen, hvis de 
ledsages af et bevis for, at den 
pågældende endelige modtager eller 
støttemodtager har indgivet en formel 
klage til den kompetente myndighed.
På grundlag af de oplysninger, som de 
endelige modtagere eller støttemodtagere 
har stillet til rådighed, skal Kommissionen 
sikre, at alle beløb, der er forfaldne til 
betaling af medlemsstaterne, reelt set 
udbetales til de endelige modtagere eller 
støttemodtagere.
6. Når Kommissionen finder, at der er 
rimelige grunde til at antage, at 
betingelserne i stk. 4 er opfyldt, skal den 
sende en skriftlig meddelelse herom til 
den pågældende medlemsstat, hvori den 
redegør for de forhold, på hvilke den 
baserede sine fund. Kommissionen skal 
straks underrette Europa-Parlamentet og 
Rådet om en sådan meddelelse og om 
indholdet heri.
Ved vurderingen af, om betingelserne i 
stk. 4 er opfyldt, skal Kommissionen tage 
hensyn til alle relevante oplysninger, 
afgørelser fra Den Europæiske Unions 
Domstol, Europa-Parlamentets 
beslutninger, beretninger fra 
Revisionsretten, konklusioner og 
henstillinger fra relevante internationale 
organisationer samt netværk. 
Kommissionen skal derudover tage 
hensyn til de kriterier, der anvendes i 
forbindelse med EU-
tiltrædelsesforhandlinger, navnlig 
kapitlerne om gældende EU-ret på 
områderne retsvæsen og grundlæggende 
rettigheder, retfærdighed, frihed og 
sikkerhed, finansiel kontrol og 
beskatning, samt til de retningslinjer, der 
anvendes inden for rammerne af 
samarbejds- og kontrolmekanismen til at 
spore en medlemsstats fremskridt.
Kommissionen skal bistås af et panel 
bestående af uafhængige eksperter, som 
skal etableres ved hjælp af en delegeret 
retsakt.
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Kommissionen kan anmode om yderligere 
oplysninger, såfremt disse er nødvendige 
af hensyn til Kommissionens vurdering, 
både før og efter, at Kommissionen har 
truffet afgørelse.
Den pågældende medlemsstat skal 
tilvejebringe alle de krævede oplysninger 
og kan fremsætte bemærkninger inden for 
en af Kommissionen fastsat frist, der ikke 
må være kortere end en måned eller 
længere end tre måneder regnet fra 
datoen for meddelelsen af konstateringen. 
I sine bemærkninger kan medlemsstaten 
foreslå, at der vedtages afhjælpende 
foranstaltninger.
Kommissionen skal inddrage de modtagne 
oplysninger og alle bemærkninger fra den 
pågældende medlemsstat samt 
tilstrækkeligheden af de eventuelle 
foreslåede afhjælpende foranstaltninger, 
når den beslutter, hvorvidt den vil vedtage 
en afgørelse om nogen af de i stk. 5 
omhandlede foranstaltninger. 
Kommissionen skal træffe afgørelse om, 
hvilken opfølgning der skal foretages i 
forbindelse med de modtagne oplysninger 
inden for en vejledende frist på en måned 
og under alle omstændigheder inden for 
en rimelig frist regnet fra datoen for 
modtagelsen af disse oplysninger.
Ved vurdering af forholdsmæssigheden af 
de foranstaltninger, der skal pålægges, 
skal Kommissionen tage behørigt hensyn 
til de oplysninger og den vejledning, der 
er omhandlet i nærværende stykke.
Når Kommissionen anser den 
generaliserede mangel for så vidt angår 
retsstatsprincippet for at være fastslået, 
skal den vedtage en afgørelse om de i stk. 
5 omhandlede foranstaltninger ved hjælp 
af en gennemførelsesretsakt.
Samtidig med at Kommissionen vedtager 
sin afgørelse, forelægger den Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag om 
overførsel af et beløb svarende til værdien 
af de vedtagne foranstaltninger til en 
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budgetreserve.
Uanset artikel 31, stk. 4 og 6, i 
finansforordningen behandler Europa-
Parlamentet og Rådet forslaget om 
overførsel senest fire uger efter begge 
institutioners modtagelse heraf. Forslaget 
om overførsel anses for at være godkendt 
medmindre Europa-Parlamentet inden for 
fristen på fire uger med et flertal af de 
afgivne stemmer eller Rådet med 
kvalificeret flertal ændrer eller forkaster 
det. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
ændrer forslaget om overførsel, finder 
finansforordningens artikel 31, stk. 8, 
anvendelse.
Den i ottende afsnit omhandlede afgørelse 
træder i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet forkaster 
forslaget om overførsel inden for den frist, 
der er nævnt i det tiende afsnit.
7. Den pågældende medlemsstat kan til 
enhver tid forelægge Kommissionen en 
formel meddelelse med dokumentation 
for, at den generaliserede mangel for så 
vidt angår retsstatsprincippet er blevet 
afhjulpet eller er ophørt med at eksistere.
Kommissionen skal på anmodning fra den 
pågældende medlemsstat eller på eget 
initiativ foretage en vurdering af 
situationen i den pågældende medlemsstat 
inden for en vejledende frist på en måned 
og under alle omstændigheder inden for 
en rimelig frist regnet fra datoen for 
modtagelsen af den formelle meddelelse. 
Når først de generaliserede mangler for 
så vidt angår retsstatsprincippet, på 
grundlag af hvilke de i stk. 5 omhandlede 
relevante foranstaltninger blev vedtaget, 
helt eller delvist ophører med at eksistere, 
skal Kommissionen straks vedtage en 
afgørelse om fuldstændig eller delvis 
ophævelse af disse foranstaltninger. 
Samtidig med at Kommissionen vedtager 
sin afgørelse, skal den forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag om helt 
eller delvis at frigive den budgetreserve, 
der er omhandlet i stk. 6. Proceduren i 
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stk. 5 skal finde anvendelse.
Or. en

Ændringsforslag 760
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Foranstaltninger, der knytter faciliteten til 

beskyttelsen af EU's budget i tilfælde af 
generaliserede mangler for så vidt angår 

retsstatsprincippet
1. I tilfælde af generaliserede 
mangler i en medlemsstat for så vidt 
angår retsstatsprincippet, som påvirker 
principperne om forsvarlig økonomisk 
forvaltning eller beskyttelsen af Unionens 
finansielle interesser, jf. artikel 3 i 
forordning [.../...] om beskyttelse af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, skal 
Kommissionen vedtage en afgørelse ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt:
a) om suspension af fristen for 
vedtagelsen af de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, og artikel 
17, stk. 2, i nærværende forordning, eller
b) om suspension af betalinger under 
faciliteten.
Afgørelsen om den i første afsnit 
omhandlede suspension af betalinger skal 
finde anvendelse på 
betalingsanmodninger, der er indgivet 
efter datoen for afgørelsen om 
suspension.
Suspensionen af den i artikel 17 
omhandlede frist skal gælde fra dagen 
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efter vedtagelsen af den afgørelse, der er 
omhandlet i første afsnit.
I tilfælde af suspension af betalinger skal 
artikel 4, stk. 3, i forordning [.../…] om 
beskyttelse af Unionens budget i tilfælde 
af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet finde anvendelse.
2. Facilitetens endelige modtageres 
og støttemodtageres legitime interesser 
skal beskyttes på en ordentlig måde i 
tilfælde af, at betalinger suspenderes som 
følge af generaliserede mangler, jf. stk. 1.
Kommissionen skal i forbindelse med 
vedtagelsen af de pågældende 
foranstaltninger tage hensyn til deres 
potentielle indvirkning på de endelige 
modtagere og støttemodtagerne.
I de tilfælde, hvor en suspension af 
betalinger påvirker de endelige modtagere 
og støttemodtagerne, skal Kommissionen 
træffe de fornødne foranstaltninger med 
henblik på at overtage ansvaret med 
forvaltningen af midlerne og fortsætte 
med at foretage betalinger til dem.
Endelige modtagere og støttemodtagere 
skal behørigt informeres om situationen 
med generaliserede mangler af den 
ansvarlige nationale myndighed. De skal 
endvidere have stillet tilstrækkelige 
oplysninger, vejledning og brugervenlige 
værktøjer til rådighed, herunder via et 
websted eller en internetportal, således at 
de fortsat kan have gavn af midlerne.
3. Hvis Kommissionen giver en 
positiv vurdering i overensstemmelse med 
artikel 6 i forordning [.../...] om 
beskyttelse af Unionens budget i tilfælde 
af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet, skal Kommissionen 
vedtage en afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om at ophæve 
suspensionen af den frist eller de 
betalinger, der er omhandlet i foregående 
stykke.
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De relevante procedurer eller betalinger 
skal genoptages dagen efter, at 
suspensionen er blevet ophævet.

Or. en

Ændringsforslag 761
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Foranstaltninger, der knytter faciliteten til 

beskyttelsen af EU's budget i tilfælde af 
generaliserede mangler for så vidt angår 

retsstatsprincippet
1. I tilfælde af generaliserede 
mangler i en medlemsstat for så vidt 
angår retsstatsprincippet, som påvirker 
principperne om forsvarlig økonomisk 
forvaltning eller beskyttelsen af Unionens 
finansielle interesser som fastsat i artikel 
3 i forordning [.../...] om beskyttelse af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, skal 
Kommissionen vedtage en afgørelse ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt om 
suspension af fristen for vedtagelse af de 
afgørelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2, eller om suspension af 
betalinger under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.
Afgørelsen om suspension af betalinger 
som omhandlet i stk. 1 skal finde 
anvendelse på betalingsanmodninger, der 
er indgivet efter datoen for afgørelsen om 
suspension.
Suspensionen af den i artikel 17 
omhandlede frist skal finde anvendelse 
fra dagen efter vedtagelsen af den 
afgørelse, der er omhandlet i stk. 1. I 
tilfælde af suspension af betalinger skal 
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artikel 4, stk. 3, i forordning [.../…] om 
beskyttelse af Unionens budget i tilfælde 
af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet finde anvendelse.
2. Hvis Kommissionen giver en 
positiv vurdering i overensstemmelse med 
artikel 6 i forordning [.../...] om 
beskyttelse af Unionens budget i tilfælde 
af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet, skal Kommissionen 
vedtage en afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om at ophæve 
suspensionen af den frist eller de 
betalinger, der er omhandlet i foregående 
stykke.
De relevante procedurer eller betalinger 
skal genoptages dagen efter, at 
suspensionen er blevet ophævet.
3. Hvis der i det europæiske semester 
og navnlig de landespecifikke 
henstillinger identificeres udfordringer, 
som kræver omgående reformer, men den 
pågældende medlemsstat gør brug af den 
tildelte finansiering på en 
utilfredsstillende måde, eller en sådan 
finansiering er blevet suspenderet af 
Kommissionen som følge af utilstrækkelig 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanerne, eller der er tale om 
mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet, skal de 
foranstaltninger på regionalt og lokalt 
plan, der bidrager til at tackle 
håndteringen af disse udfordringer, 
fortsat modtage støtte fra faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 762
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Foranstaltninger, der knytter faciliteten til 

beskyttelsen af EU's budget i tilfælde af 
generaliserede mangler for så vidt angår 

retsstatsprincippet
1. I tilfælde af generaliserede 
mangler i en medlemsstat for så vidt 
angår retsstatsprincippet, som påvirker 
principperne om forsvarlig økonomisk 
forvaltning eller beskyttelsen af Unionens 
finansielle interesser som fastsat i artikel 
3 i forordning [.../...] om beskyttelse af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, skal 
Kommissionen vedtage en afgørelse ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt om 
suspension af fristen for vedtagelse af de 
afgørelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2, eller om suspension af 
betalinger under faciliteten.
Afgørelsen om den i første afsnit 
omhandlede suspension af betalinger skal 
finde anvendelse på 
betalingsanmodninger, der er indgivet 
efter datoen for afgørelsen om 
suspension.
Suspensionen af den i artikel 17 
omhandlede frist skal gælde fra dagen 
efter vedtagelsen af den afgørelse, der er 
omhandlet i første afsnit.
I tilfælde af suspension af betalinger skal 
artikel 4, stk. 3, i forordning [.../…] om 
beskyttelse af Unionens budget i tilfælde 
af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet finde anvendelse.
2. Hvis Kommissionen giver en 
positiv vurdering i overensstemmelse med 
artikel 6 i forordning [.../...] om 
beskyttelse af Unionens budget i tilfælde 
af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
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retsstatsprincippet, skal Kommissionen 
vedtage en afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om at ophæve 
suspensionen af den frist eller de 
betalinger, der er omhandlet i foregående 
stykke.
De relevante procedurer eller betalinger 
skal genoptages dagen efter, at 
suspensionen er blevet ophævet.

Or. en

Ændringsforslag 763
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Foranstaltninger, der knytter faciliteten til 

beskyttelsen af EU's budget i tilfælde af 
generaliserede mangler for så vidt angår 

retsstatsprincippet
1. Uden at det berører de i artikel 19 
omhandlede foranstaltninger, kan de i 
forordning [.../...] omhandlede 
foranstaltninger om beskyttelse af 
Unionens budget i tilfælde af generelle 
mangler med hensyn til retsstatsprincippet 
i medlemsstaterne finde anvendelse for 
støtte ydet under faciliteten.
2. Der skal tages udtrykkeligt hensyn 
til Kommissionens vurdering af de af 
medlemsstaternes fremlagte forklaringer 
på, hvorvidt de i planerne indeholdte 
foranstaltninger forventes at kunne 
imødegå manglerne i relation til de i 
artikel 2 i TEU forankrede værdier, jf. 
artikel 16, i forbindelse med alle 
procedurer i henhold til forordning [.../...] 
om beskyttelse af Unionens budget i 
tilfælde af generaliserede mangler for så 
vidt angår retsstatsprincippet.



PE657.420v01-00 134/284 AM\1213689DA.docx

DA

3. Kun planer, som Kommissionen i 
sin vurdering, jf. stk. 2, tildeler den 
højeste score, skal være berettigede til at 
modtage støtte under faciliteten.
4. Den i stk. 2 nævnte vurdering skal 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 764
Markus Ferber, Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Forbindelse til det europæiske semester

Midler fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten skal alene udbetales, 
såfremt mindst 50 % af de landespecifikke 
henstillinger fra de forrige tre europæiske 
semestercyklusser enten er blevet 
gennemført i tilfredsstillende grad, eller 
den medlemsstat, der indgiver 
genopretnings- og resiliensplanen, har 
givet bindende tilsagn om at nå dette mål 
inden for de næste to år.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastsættes incitamenter for et højt niveau af overholdelse for så vidt angår LSH'er i 
det europæiske semester. Der er som følge heraf behov for en stærk forbindelse mellem 
finansiering under genopretnings- og resiliensfaciliteten og overensstemmelse med det 
europæiske semester.

Ændringsforslag 765
José Gusmão

Forslag til forordning
Kapitel 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansiering af faciliteten
Artikel 9
Mulige finansieringskilder
1. Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten skal finansieres af 
EU's nye egne indtægter, når Europa-
Parlamentet og Rådet har godkendt dem. 
Nye egne indtægter er de indtægter, som 
er angivet i Rådets aftale, navnlig:
a) en afgift på finansielle transaktioner
b) en CO2-grænseafgift som anført af 
Ursula von der Leyen i hendes politiske 
retningslinjer for Kommissionen
c) en digital skat i overensstemmelse med 
den igangværende drøftelse på OECD-
niveau
d) en afgift på plastik.
Disse nye egne indtægter skal godkendes 
inden starten af 2021 og skal tilvejebringe 
de fornødne midler til at tilbagebetale de 
beløb, som Kommissionen vil skaffe via 
kapitalmarkeder. Genopretnings- og 
resiliensfonden skal ikke trække på midler 
fra fremtidige EU-budgetter.

Or. en

Ændringsforslag 766
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Maksimalt finansielt bidrag

Der beregnes et maksimalt finansielt 
bidrag for hver medlemsstat med henblik 
på tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra 
a), omhandlede beløb under anvendelse af 
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metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke foretages geografisk øremærkning.

Ændringsforslag 767
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger, den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat 
og det akkumulerede procentvise tab i det 
reale BNP observeret i perioden fra 2020 
til 2021 set i forhold til 2019.

I årene 2021-2022 beregnes det 
maksimale finansielle bidrag ved hjælp af 
den metode, der er fastsat i bilag I, på 
grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af BNP pr. indbygger og 
den gennemsnitlige relative 
arbejdsløshedsprocent i de enkelte 
medlemsstater i årene 2015-2019.
For årene 2023-2024 beregnes det 
maksimale finansielle bidrag ved hjælp af 
den metode, der er fastsat i bilag I, på 
grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af BNP pr. indbygger, 
det akkumulerede procentvise tab i det 
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reale BNP og den gennemsnitlige 
arbejdsløshed observeret i perioden fra 
2020 til 2021 set i forhold til 2019. Det 
endelige allokerede maksimumbeløb skal 
beregnes inden 30. juni 2022.

Or. en

Ændringsforslag 768
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger, den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat 
og det akkumulerede tab i det reale BNP 
observeret i perioden fra 2020 til 2021 set 
i forhold til 2019.

I årene 2021-2022 beregnes det 
maksimale finansielle bidrag ved hjælp af 
den metode, der er fastsat i bilag I, på 
grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af BNP pr. indbygger og 
den relative arbejdsløshedsprocent i de 
enkelte medlemsstater i årene 2015-2019.
For årene 2023-2024 beregnes det 
maksimale finansielle bidrag ved hjælp af 
den metode, der er fastsat i bilag I, på 
grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af BNP pr. indbygger, 
den relative arbejdsløshedsprocent i de 
enkelte medlemsstater i årene 2015-2019 
og det akkumulerede tab i det reale BNP 
observeret i perioden fra 2020 til 2021 set 
i forhold til 2019, og skal beregnes senest 
den 30. juni 2022.

Or. en
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Ændringsforslag 769
Roberts Zīle

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat på følgende måde:

1. a) 70 % af beløbet beregnes på grundlag 
af befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat 
som angivet i metoden i bilag I
b) De resterende 30 % af beløbet beregnes 
på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af BNP pr. indbygger og, 
i lige store andele, ændringen i det reale 
BNP i 2020. Ændringen skal være baseret 
på Kommissionens prognoser fra efteråret 
2020.
2. Den i henhold til stk. 1, litra b), 
foretagne beregning af det maksimale 
finansielle bidrag skal for hver 
medlemsstat ajourføres for 2023 inden 30. 
juni 2022 for allokeringen af 30 % af 
beløbet ved at erstatte dataene fra 
Kommissionens prognoser fra efteråret 
2020 med de faktiske resultater i relation 
til og på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af BNP pr. indbygger, 
ændringen i det reale BNP i 2020 og den 
aggregerede ændring i det reale BNP i 
perioden 2020 til 2021.

Or. en
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Ændringsforslag 770
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, covid-19's negative 
indvirkning på bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger målt siden covid-19 
brød ud i EU, og stigningen i den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat, 
siden covid-19 brød ud i den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 771
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger, den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat 
og nedgangen i det reale BNP observeret i 
2020 samt den akkumulerede nedgang i 
det reale BNP observeret i perioden 2020 
til 2021.

Or. en

Ændringsforslag 772
Engin Eroglu
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der beregnes et maksimalt finansielt 
bidrag for hver medlemsstat med henblik 
på tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

Med henblik på tildeling af det i artikel 5, 
stk. 1, litra a), omhandlede beløb, der 
beregnes på grundlag af det relative niveau 
af coronarelaterede nøgletal som 
sygdomstilfælde, dødstal og udvikling i 
BNP og arbejdsløshed fra februar 2020.

Or. de

Ændringsforslag 773
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger på grundlag af den i løbet af 
2020 observerede nedgang i det reale 
BNP og den relative arbejdsløshedsprocent 
i hver medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 774
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildeling af finansielle bidrag Tildeling af det finansielle bidrag
Or. en

Ændringsforslag 775
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I en periode frem til den 31. 
december 2022 stiller Kommissionen 334 
950 000 000 EUR til rådighed til tildeling, 
som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a). 
Hver medlemsstat kan indgive 
anmodninger op til deres maksimale 
finansielle bidrag, jf. artikel 10, til 
gennemførelse af deres genopretnings- og 
resiliensplaner.

1. I en periode frem til den 31. 
december 2022 stiller Kommissionen to 
tredjedele af det beløb, som er omhandlet i 
artikel 5, stk. 1, litra a), til rådighed til 
tildeling til anmodninger fra 
medlemsstaterne i henhold til kapitel III, 
artikel 14-18, i nærværende forordning og 
en tredjedel til udbudsprocedurer i 
overensstemmelse med artikel 18a og 18b.

Or. en

Ændringsforslag 776
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I en periode frem til den 31. 
december 2022 stiller Kommissionen 334 
950 000 000 EUR til rådighed til tildeling, 
som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a). 
Hver medlemsstat kan indgive 
anmodninger op til deres maksimale 
finansielle bidrag, jf. artikel 10, til 
gennemførelse af deres genopretnings- og 
resiliensplaner.

1. I en periode frem til den 31. 
december 2024 stiller Kommissionen 334 
950 000 000 EUR til rådighed til tildeling, 
som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a). 
Hver medlemsstat kan indgive 
anmodninger op til deres maksimale 
finansielle bidrag, jf. artikel 10, til 
gennemførelse af deres genopretnings- og 
resiliensplaner.

Or. en

Ændringsforslag 777
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I en periode frem til den 31. 
december 2022 stiller Kommissionen 334 
950 000 000 EUR til rådighed til tildeling, 
som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a). 
Hver medlemsstat kan indgive 
anmodninger op til deres maksimale 
finansielle bidrag, jf. artikel 10, til 
gennemførelse af deres genopretnings- og 
resiliensplaner.

1. I en periode frem til den 31. 
december 2022 stiller Kommissionen 
200 000 000 000 EUR til rådighed til 
tildeling, som omhandlet i artikel 5, stk. 1, 
litra a). Hver medlemsstat kan indgive 
anmodninger op til deres maksimale 
finansielle bidrag, jf. artikel 10, til 
gennemførelse af deres genopretnings- og 
resiliensplaner.

Or. en

Ændringsforslag 778
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I en periode frem til den 31. 
december 2022 stiller Kommissionen 334 
950 000 000 EUR til rådighed til tildeling, 
som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a). 
Hver medlemsstat kan indgive 
anmodninger op til deres maksimale 
finansielle bidrag, jf. artikel 10, til 
gennemførelse af deres genopretnings- og 
resiliensplaner.

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

Or. en

Ændringsforslag 779
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I en periode frem til den 31. 1. Frem til den 31. december 2024 
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december 2022 stiller Kommissionen 334 
950 000 000 EUR til rådighed til tildeling, 
som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a). 
Hver medlemsstat kan indgive 
anmodninger op til deres maksimale 
finansielle bidrag, jf. artikel 10, til 
gennemførelse af deres genopretnings- og 
resiliensplaner.

stiller Kommissionen det i artikel 5, stk. 1, 
litra a), omhandlede beløb til rådighed til 
tildeling. Hver medlemsstat kan indgive 
anmodninger op til deres maksimale 
finansielle bidrag, jf. artikel 10, til 
gennemførelse af deres genopretnings- og 
resiliensplaner.

Or. en

Ændringsforslag 780
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal medfinansiere 
mindst 25 % af de estimerede samlede 
investeringsomkostninger for den i artikel 
5, stk. 1, litra a), omhandlede pakke.

Or. en

Ændringsforslag 781
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal 
medfinansiere alle udgifter under denne 
facilitet til en sats på 20 %.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at medlemsstaterne vælger reelle politiske prioriteter til genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, er medlemsstaterne nødt til at løbe en kalkuleret risiko.

Ændringsforslag 782
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 783
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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dens genopretnings- og resiliensplan.
Or. en

Ændringsforslag 784
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

For at den ydede støtte til den økonomiske genopretning kan få maksimal indvirkning, skal 
midlerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten anvendes hurtigst muligt.

Ændringsforslag 785
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 31. december 2022 til den 
31. december 2024 kan Kommissionen, 
hvis der er finansielle midler til rådighed, 

2. Fra den 31. december 2022 til den 
31. december 2024 skal Kommissionen, 
hvis der er finansielle midler til rådighed, 



PE657.420v01-00 146/284 AM\1213689DA.docx

DA

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

opfordre medlemsstaterne til at opdatere 
deres nationale genopretnings- og 
resiliensplaner i overensstemmelse med de 
i artikel 4, 4a og 14 i nærværende 
forordning fastsatte krav og målsætninger 
med sigte på at allokere yderligere 
finansielle ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 786
Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Fra den 31. december 2022 til den 
31. december 2024 kan Kommissionen, 
hvis der er finansielle midler til rådighed, 
afholde forslagsindkaldelser i 
overensstemmelse med tidsplanen for det 
europæiske semester. I den forbindelse 
offentliggør den en vejledende tidsplan for 
de forslagsindkaldelser, der skal afholdes i 
perioden, og angiver for den enkelte 
forslagsindkaldelse det beløb, der potentielt 
kan tildeles. Mindst 80 % af disse midler 
skal støtte foranstaltninger til klima, 
biodiversitet og miljø for at sikre 
overensstemmelse med den europæiske 
grønne pagt og Parisaftalen. Hver 
medlemsstat kan foreslå, at den skal 
modtage op til et maksimumsbeløb 
svarende til dens tildelingsandel af det 
beløb, der kan tildeles, jf. bilag I, til 
gennemførelse af dens genopretnings- og 
resiliensplan.

Or. en
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Ændringsforslag 787
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 788
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Fra den 31. december 2022 til den 
31. december 2026 kan Kommissionen, 
hvis der er finansielle midler til rådighed, 
afholde forslagsindkaldelser i 
overensstemmelse med tidsplanen for det 
europæiske semester. I den forbindelse 
offentliggør den en vejledende tidsplan for 
de forslagsindkaldelser, der skal afholdes i 
perioden, og angiver for den enkelte 
forslagsindkaldelse det beløb, der potentielt 
kan tildeles. Hver medlemsstat kan foreslå, 
at den skal modtage op til et 
maksimumsbeløb svarende til dens 
tildelingsandel af det beløb, der kan 
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tildeles, jf. bilag I, til gennemførelse af 
dens genopretnings- og resiliensplan.

tildeles, jf. bilag I, til gennemførelse af 
dens genopretnings- og resiliensplan.

Or. en

Ændringsforslag 789
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Enhver bevilling, der ikke er blevet 
anvendt eller frigjort inden udgangen af 
2024, skal overføres til den flerårige 
finansielle ramme for at forstærke de EU-
programmer under direkte forvaltning, 
der støtter den europæiske grønne pagt og 
den digitale dagsorden samt Horisont 
Europa, et digitalt Europa og Erasmus+.

Or. en

Ændringsforslag 790
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Forfinansiering

1. Efter Kommissionens vedtagelse af 
den i artikel 19, stk. 1, omhandlede retlige 
forpligtelse, og når en medlemsstat 
anmoder herom sammen med indgivelsen 
af genopretnings- og resiliensplanen, skal 
Kommissionen i 2021 forfinansiere et 
beløb på op til 20 % af den retlige 
forpligtelse i form af 
ikketilbagebetalingspligtig støtte, og, hvor 
det er relevant og i henhold til den af den 
støtteberettigede medlemsstat fremsendte 
anmodning, et beløb på op til 10 % af 
lånestøtten i form af et i 
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overensstemmelse med artikel 19 fastsat 
lån. Uanset finansforordningens artikel 
116, stk. 1, skal Kommissionen udbetale 
det tilsvarende beløb inden to måneder 
efter Kommissionens vedtagelse af den i 
artikel 19 omhandlede retlige forpligtelse.
2. I tilfælde med forfinansiering som 
omhandlet i stk. 1 skal der foretages en 
forholdsmæssig justering af de finansielle 
bidrag.
3. De lande, der deltager i aktiviteter 
i EPPO-regi, skal efter anmodning være 
berettigede til at modtage en yderligere 
forfinansiering på 5 % af den retlige 
forpligtelse i form af 
ikketilbagebetalingspligtig støtte.

Or. en

Ændringsforslag 791
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 792
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtil den 31. december 2024 kan 
Kommissionen efter anmodning fra en 
medlemsstat indrømme den berørte 
medlemsstat lånestøtte til gennemførelsen 

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

Ændringsforslag 793
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Indtil den 31. december 2026 kan 
Kommissionen efter anmodning fra en 
medlemsstat indrømme den berørte 
medlemsstat lånestøtte til gennemførelsen 
af dens genopretnings- og resiliensplaner.

Or. en

Ændringsforslag 794
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Indtil den 31. december 2023 kan 
Kommissionen efter anmodning fra en 
medlemsstat indrømme den berørte 
medlemsstat lånestøtte til gennemførelsen 
af dens genopretnings- og resiliensplaner.

Or. en

Ændringsforslag 795
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtil den 31. december 2024 kan 
Kommissionen efter anmodning fra en 
medlemsstat indrømme den berørte 
medlemsstat lånestøtte til gennemførelsen 

1. Indtil den 31. december 2022 kan 
Kommissionen efter anmodning fra en 
medlemsstat indrømme den berørte 
medlemsstat lånestøtte til gennemførelsen 
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af dens genopretnings- og resiliensplaner. af dens genopretnings- og resiliensplaner.
Or. en

Begrundelse

For at den ydede støtte til den økonomiske genopretning kan få maksimal virkning, skal 
midlerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten anvendes så tidligt som muligt.

Ændringsforslag 796
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. En medlemsstat kan anmode om et 
lån samtidig med indgivelsen af en 
genopretnings- og resiliensplan, jf. artikel 
15, eller på et andet tidspunkt indtil den 31. 
august 2024. I sidstnævnte tilfælde skal 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål, 
medmindre anmodningen er baseret på 
behovet for at kompensere for en 
reduktion i de beløb, der allokeres i 
henhold til artikel 10.

Or. en

Ændringsforslag 797
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. En medlemsstat kan anmode om et 
lån samtidig med indgivelsen af de årlige 
genopretnings- og resiliensplaner eller 
ajourføringerne heraf, jf. artikel 15.

Or. en
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Ændringsforslag 798
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. En medlemsstat kan anmode om et 
lån samtidig med indgivelsen af en 
genopretnings- og resiliensplan, jf. artikel 
15, eller på et andet tidspunkt indtil den 31. 
august 2024.

Or. en

Ændringsforslag 799
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 800
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

lån samtidig med indgivelsen af en 
genopretnings- og resiliensplan, jf. artikel 
15, eller på et andet tidspunkt indtil den 31. 
august 2026. I sidstnævnte tilfælde skal 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål.

Or. en

Ændringsforslag 801
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. En medlemsstat kan anmode om et 
lån samtidig med indgivelsen af en 
genopretnings- og resiliensplan, jf. artikel 
15, eller på et andet tidspunkt indtil den 31. 
august 2023. I sidstnævnte tilfælde skal 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål.

Or. en

Ændringsforslag 802
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. En medlemsstat kan anmode om et 
lån samtidig med indgivelsen af en 
genopretnings- og resiliensplan, jf. artikel 
15, eller på et andet tidspunkt indtil den 31. 
august 2022. I sidstnævnte tilfælde skal 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål.

Or. en

Begrundelse

For at den ydede støtte til den økonomiske genopretning kan få maksimal indvirkning, skal 
midlerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten udsendes på forhånd.
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Ændringsforslag 803
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) baggrunden for 
lånestøtteanmodningen, begrundet i større 
finansielle behov knyttet til yderligere 
investeringer og i særdeleshed på 
grundlag af finansieringsbehov relaterede 
til produktive og offentlige 
kønsbalancerede samt bæredygtige 
investeringer i infrastruktur i 
overensstemmelse med de i artikel 4 
anførte målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 804
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 805
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 806
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) hvor det er relevant, de yderligere 
reformer og investeringer, jf. artikel 15, 
hvortil lånet anmodes om helt eller delvist

Or. en

Ændringsforslag 807
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 808
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 809
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) oplysninger om, hvordan 
låneanmodningen passer ind i 
medlemsstatens overordnede 
finansieringsplanlægning, og hvordan 
den passer ind i den generelle målsætning 
om sunde finanspolitikker i 
overensstemmelse med Unionens ramme 
for økonomisk styring

Or. en

Begrundelse

Der bør stilles oplysninger til rådighed, som gør det muligt at vurdere, hvorvidt udstedelsen 
af lånet kan få en negativ indvirkning på den langsigtede gældsbæredygtighed.

Ændringsforslag 810
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en uafhængig vurdering af 
sandsynligheden for, at gennemførelsen 
af de foreslåede reformer mislykkes

Or. en

Begrundelse

Rådet og Kommissionen skal vurdere sandsynligheden for manglende succes, når de træffer 
afgørelse om tildelingen af den finansielle støtte for i passende omfang at tage hensyn til 
denne risiko.
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Ændringsforslag 811
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt låneanmodningen ikke 
fremsættes samtidig med indsendelsen af 
en genopretnings- og resiliensplan og 
vedrører yderligere reformer og 
investeringer, skal den ledsages af en 
revideret plan med relevante delmål og 
slutmål.

Or. en

Ændringsforslag 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Lånestøtten til den berørte 
medlemsstats genopretnings- og 
resiliensplan må ikke være større end 
dennes andel af det beløb, der er 
omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), 
beregnet ved hjælp af metoden i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 813
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 814
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 815
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

medlemsstats genopretnings- og 
resiliensplan må ikke være større end 
forskellen mellem de samlede 
omkostninger til genopretnings- og 
resiliensplanen (revideret, hvis det er 
relevant) og det maksimale finansielle 
bidrag omhandlet i artikel 10. 
Maksimumslånebeløbet for hver 
medlemsstat må ikke overstige 2,0 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst.

Or. en

Ændringsforslag 816
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 817
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Uanset stk. 4 kan lånestøttebeløbet 
under ekstraordinære omstændigheder 
hæves, hvis der er midler til rådighed, eller 
hvis det beløb, der til sidst allokeres til 
gennemførelsen af planen som følge af 
resultatet af den i artikel 10 omhandlede 
beregning, er lavere end det beløb, der er 
angivet i den i artikel 17, stk. 1, 
omhandlede afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 818
Jens Geier, Joachim Schuster
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen træffer afgørelse 
om en anmodning om lånestøtte i 
overensstemmelse med artikel 17. 
Genopretnings- og resiliensplanen ændres, 
i det omfang det er hensigtsmæssigt.

7. Kommissionen skal fremsætte et 
forslag om en anmodning om lånestøtte til 
Europa-Parlamentet og Rådet i 
overensstemmelse med artikel 17. 
Genopretnings- og resiliensplanen ændres, 
i det omfang det er hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 819
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 820
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) om begrundelsen for 
låneanmodningen og -beløbet kan anses for 
at være rimelig og plausibel i relation til de 
reformer og investeringer, som 
låneanmodningen omhandler, og

Or. en
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Ændringsforslag 821
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 822
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 823
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 824
Dimitrios Papadimoulis
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for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 825
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 826
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sandsynligheden for, at 
medlemsstaten ikke opfylder 
lånekriterierne.

Or. en

Begrundelse

Rådet og Kommissionen skal vurdere sandsynlighed for manglende succes, når de træffer 
afgørelse om tildelingen af den finansielle støtte for i passende omfang at tage hensyn til 
denne risiko.
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Ændringsforslag 827
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) lånebeløbet i EUR a) lånebeløbet i EUR, herunder, hvor 
det er relevant, størrelsen på beløbet for 
den forfinansierede lånestøtte i 
overensstemmelse med artikel 11a

Or. en

Ændringsforslag 828
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) den gennemsnitlige løbetid

Or. en

Ændringsforslag 829
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det maksimale antal trancher og 
tilbagebetalingsplanen

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

Or. en

Ændringsforslag 830
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 831
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

I tråd med den europæiske grønne pagt 
som Europas strategi for bæredygtig 
vækst og med omsættelse i praksis af 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå verdensmålene for 
bæredygtig udvikling skal mindst 40 % af 
beløbet for hver genopretnings- og 
resiliensplan bidrage til at integrere 
klima- og biodiversitetsforanstaltninger 
og målsætningerne om miljømæssig 
bæredygtighed, samtidig med at hele 
genopretnings- og resiliensplanen bør 
overholde princippet om ikke at gøre 
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væsentlig skade på sociale mål eller mål 
for miljømæssig bæredygtighed. 
Kommissionen skal ved hjælp af en 
delegeret retsakt og ved hensigtsmæssig 
anvendelse af de i EU-
klassificeringssystemet fastsatte kriterier 
vedtage den relevante metode for at 
hjælpe medlemsstaterne med at opfylde 
dette krav.

Or. en

Ændringsforslag 832
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år. 
Genopretnings- og resiliensplaner, der er 
berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke. Planerne skal udarbejdes i tæt 
samarbejde med nationale og regionale 
interessenter såsom lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedsparter, 
civilsamfundsorganisationer og 
repræsentanter fra den private sektor.

Or. en

Ændringsforslag 833
Clara Ponsatí Obiols

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Medlemsstaternes 
nationale myndigheder skal i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
drøfte og indgå aftale om disse planer 
med de regionale og lokale forvaltninger. 
Disse planer skal redegøre for den berørte 
medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år. 
Genopretnings- og resiliensplaner, der er 
berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke.

Or. en

Ændringsforslag 834
Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 835
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år, 
samtidig med at medlemsstaterne får 
mulighed for at opdatere planerne i 
henhold til artikel 18. Genopretnings- og 
resiliensplaner, der er berettiget til 
finansiering under denne facilitet, skal 
indeholde foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke.

Or. en

Ændringsforslag 836
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne årlige genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer, der er 
berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem samlede 
pakker.

Or. en
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Ændringsforslag 837
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 838
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 839
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 840
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 841
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 842
Marek Belka

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 843
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden frem til den 31. 
december 2024. Genopretnings- og 
resiliensplaner, der er berettiget til 
finansiering under dette instrument, skal 
indeholde foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke.

Or. en

Ændringsforslag 844
Bogdan Rzońca

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 845
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
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Armand

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hver genopretnings- og 
resiliensplan skal være underlagt 
følgende horisontale krav:
- Genopretnings- og resiliensplanerne 
skal være overensstemmende med 
principperne i EU-strategien for 
ligestilling mellem kønnene for 2020-2025 
og skal omfatte nøgleaktioner med 
henblik på at opnå ligestilling mellem 
kønnene kombineret med foranstaltninger 
til integration af kønsaspektet.
- Genopretnings- og resiliensplanen skal 
skabe europæisk merværdi.
- I tråd med den europæiske grønne pagt 
som Europas strategi for bæredygtig 
vækst og med omsættelse i praksis af 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå verdensmålene for 
bæredygtig udvikling skal mindst 37 % af 
beløbet for hver genopretnings- og 
resiliensplan bidrage til overordnet 
integration af klimaændringer. Mindst 
20 % af det beløb, der bidrager til 
integration af klimaændringer, skal 
anvendes i søjlen for den grønne 
omstilling og bidrage til omstillingen mod 
opnåelse af Unionens nyeste klimamål for 
2030 samt overholdelse af EU's 
målsætning om klimaneutralitet i 2050.
- I tråd med prioriteterne i den digitale 
dagsorden og behovet for at opnå et 
digitalt indre marked, der vil styrke 
Unionens konkurrenceevne på globalt 
plan og derudover vil bidrage til at gøre 
Unionen mere modstandsdygtig, mere 
innovativ og til at opnå større strategisk 
selvstændighed, skal mindst 20% af 
beløbet for hver genopretnings- og 
resiliensplan bidrage til investeringer i 
digitale teknologier, infrastrukturer og 
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processer.
- I tråd med EU's fremtidsorienterede 
genopretningsinstrument Next 
Generation EU og i anerkendelse af den 
vigtige betydning, som dagsordenen for 
digitale færdigheder, børnegarantien og 
ungdomsgarantien har i forbindelse med 
at forebygge, at nutidens unge bliver en 
"nedlukningsgeneration", skal mindst 
20 % af beløbet for hver genopretnings- 
og resiliensplan bidrage til at imødegå 
risikoen for langvarig skade på unges 
fremtidsudsigter på arbejdsmarkedet og 
deres generelle trivsel på grundlag af 
omfattende beskæftigelses-, uddannelses- 
og færdighedsløsninger samt tiltag rettet 
mod unge.
- Planerne må ikke være i strid med EU's 
strategiske og økonomiske interesser. Der 
ydes i denne forbindelse ikke støtte til 
projekter, som indgår i tredjelandes 
strategiske investeringsplaner.
- Finansieringen af planerne må ikke 
erstatte tilbagevendende nationale 
budgetudgifter og skal overholde 
additionalitetsprincippet i relation til EU-
finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 846
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Genopretnings- og resiliensplaner, 
der er berettiget til finansiering under 
dette instrument, skal allokere mindst 
75 % af det ikketilbagebetalingspligtige 
beløb fra det nationale maksimale 
finansielle bidrag, jf. artikel 5, stk. 1a, og 
artikel 10, målt på aggregerede 
omkostninger, til investerings- og 
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reformforanstaltninger, som tager hånd 
om udfordringerne i de tre europæiske 
prioriterede politikområder, der er angivet 
i artikel 3.
Medlemsstaterne skal i forbindelse med 
udarbejdelsen af de nationale planer og i 
overensstemmelse med den samlede 
minimumsallokering på 75 % allokere 
mindst 20 % til den 
ikketilbagebetalingspligtige del af deres 
maksimale finansielle bidrag målt i form 
af omkostninger til hver af de tre i artikel 
3 omhandlede europæiske prioriterede 
politikområder og kan allokere de 
resterende 15 % fleksibelt blandt disse tre. 
For at fremme udarbejdelsen af de 
nationale planer indeholder nærværende 
forordnings bilag IIIa ikkebindende 
retningslinjer for reform- og 
investeringsforanstaltninger, som er 
forenelige med disse tre europæiske 
prioriterede politikområder.

Or. en

Ændringsforslag 847
Luděk Niedermayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I tråd med manglende IKT på 
undervisningsområdet under pandemien. 
Intensiveret fremskyndelse af e-læring, 
fjernlæring og projektbaseret læring i 
særligt grundskolen og på overbygningen 
i hele EU. Dette vil ikke alene øge den 
europæiske økonomis konkurrenceevne, 
men vil udruste de studerende med de 
færdigheder, der er påkrævet i den 
nuværende og fremtidige økonomi. Dette 
vil øge skolernes modstandsdygtighed i 
tilfælde af fremtidige pandemier, samtidig 
med at den forvoldte skade på de unge 
generationer som følge af sådanne 
hændelser reduceres.
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Or. en

Ændringsforslag 848
Angelika Winzig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Midler fra faciliteten bør 
endvidere tjene til at øge allokeringer til 
allerede eksisterende nationale 
finansieringsinstrumenter, der kan indgå 
i genopretnings- og resiliensplanerne. 
Dette vil muliggøre en hurtigere 
anvendelse af midlerne og indvirkning i 
praksis.

Or. en

Ændringsforslag 849
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Faciliteten yder ikke støtte til 
foranstaltninger, som skader et eller flere 
af de miljømål, der er angivet i forordning 
(EU) 2020/852 i overensstemmelse med 
dennes artikel 17.

Or. en

Ændringsforslag 850
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I tråd med den europæiske søjle 
for sociale rettigheder som Europas 
strategi for socialt fremskridt skal mindst 
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30% af beløbet for hver genopretnings- og 
resiliensplan bidrage til den sociale og 
territoriale samhørighed, herunder til 
gennemførelsen af Europa-Parlamentets 
Forskningstjenestes målsætninger. Ingen 
af de reformer og investeringer, der støttes 
af genopretnings- og resiliensfaciliteten, 
bør stride mod gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. 
Kommissionen skal ved hjælp af en 
delegeret retsakt vedtage den relevante 
metode for at hjælpe medlemsstaterne 
med at opfylde disse krav. 

Or. en

Ændringsforslag 851
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Investerings- og 
reformforanstaltninger, der er planlagt 
efter 1. februar 2020, og som relaterer sig 
til de økonomiske og sociale 
konsekvenser, der er opstået som følge af 
covid-19-pandemien, skal fremadrettet 
være støtteberettigede under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, 
forudsat at de overholder de i 
nærværende forordning fastsatte krav.

Or. en

Ændringsforslag 852
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være forenelige 
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med en vej mod at begrænse den globale 
temperaturstigning til 1,5 °C over de 
førindustrielle niveauer og Unionens 
klima- og miljømål. Mindst 40 % af de 
estimerede samlede omkostninger for alle 
genopretnings- og resiliensplaner skal 
allokeres til aktiviteter, der i væsentlig 
grad bidrager til modvirkning af eller 
tilpasning til klimaændringer i henhold til 
artikel 10 og 11 i forordning (EU) 
2020/852. Derudover skal yderligere 
mindst 10 % af de estimerede samlede 
omkostninger for alle genopretnings- og 
resiliensplaner allokeres til aktiviteter, der 
i væsentlig grad bidrager til en eller flere 
af de i den pågældende forordning 
fastsatte øvrige miljømål. Kommissionen 
skal vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 25a med 
henblik på at specificere den anvendte 
metode og den relaterede 
indberetningsbestemmelse og støtte 
medlemsstaterne, således at de kan 
opfylde de i dette stykke omhandlede krav 
og overvåge overholdelsen af disse krav.
Alle de midler, der allokeres til 
politikområdet vedrørende den grønne 
omstilling, skal støtte økonomiske 
aktiviteter, der kan klassificeres som 
miljømæssigt bæredygtige i 
overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 853
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Faciliteten skal alene yde støtte til 
aktiviteter, som ikke væsentligt skader en 
eller flere af de i artikel 9 i forordning 
(EU) 2020/852 anførte miljømål, jf. 
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artikel 17 i den pågældende forordning, 
og som udføres i overensstemmelse med 
de i artikel 18 i forordning (EU) 2020/852 
anførte "minimumsgarantier", og må 
ikke yde støtte til aktiviteter eller medtage 
investeringer, som fører til en fastlåsning 
af aktiver og derved underminerer 
opnåelsen af Unionens klima- og 
miljømål. De må navnlig ikke omfatte 
investeringer relaterede til:
a) dekommissionering, vedligeholdelse 
eller forlængelse af levetiden for 
atomkraftværker eller forvaltning eller 
oplagring af nukleart affald
b) undersøgelse, produktion, 
forarbejdning, distribution, lagring eller 
forbrænding af fossile brændstoffer
c) bortskaffelse af affald i 
deponeringsanlæg
d) installationer til forbrænding af affald
e) lufthavnsinfrastruktur, undtagen i 
regioner i den yderste periferi, og
f) køretøjer med interne 
forbrændingsmotorer.

Or. en

Ændringsforslag 854
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. Kommissionen kan vedtage en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 25a som supplement til den i stk. 
[1d] omhandlede liste. 

Or. en

Ændringsforslag 855
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. Uden at det berører det i 
nærværende artikel omhandlede krav til 
allokering, skal medlemsstaterne sikre, at 
de midler, som de modtager fra faciliteten, 
allokeres blandt kommunerne og de 
lokale myndigheder i henhold til deres 
behov og skal allokere mindst 10 % af 
deres maksimale finansielle bidrag, jf. 
artikel 10, til kommuner og lokale 
myndigheder samt tilvejebringe en direkte 
adgang til disse ressourcer. 
Kommissionen skal vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
25a for at specificere, hvilke tiltag 
medlemsstaterne skal iværksætte med 
henblik på at stille ressourcerne fra 
faciliteten til rådighed for kommuner og 
lokale myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 856
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1g. De støtteberettigede planer skal 
være baserede på en kønsspecifik 
konsekvensanalyse af de planlagte 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
de i EU-strategien for ligestilling mellem 
kønnene opridsede målsætninger og skal 
tage hensyn til resultaterne af den 
kønsspecifikke konsekvensanalyse med 
henblik på effektivt at kunne håndtere 
krisens negative indvirkning på 
kønsligestilling, navnlig ved at sikre 
jobskabelse af høj kvalitet for kvinder, at 
lønforskellen mellem kønnene reduceres, 
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og at kvindelige iværksættere har adgang 
til kredit.

Or. en

Ændringsforslag 857
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester, 
særlig dem, som er relevante for eller 
hidrører fra den grønne og den digitale 
omstilling. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/1999, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

udgår

__________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.
22 […]

Or. en

Ændringsforslag 858
Sirpa Pietikäinen
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra EU's 
klima- og miljømål, navnlig vejen mod 
opnåelse af Unionens klimamål for 2030 
og overholdelse af målsætningen om 
klimaneutralitet i EU i 2050 i 
overensstemmelse med forordning 
XXXX/XX (den europæiske klimalov) og 
den digitale omstilling. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene. For at sikre, at genopretnings- 
og resiliensplanerne bidrager til 
opnåelsen af klimaneutralitet i 
medlemsstaten inden 2050, skal mindst 
40 % af beløbet for hver genopretnings- 
og resiliensplan bidrage til integration af 
klimaændringer og opnåelse af 
udgiftsmålet på 10 % for biodiversitet.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en



PE657.420v01-00 182/284 AM\1213689DA.docx

DA

Ændringsforslag 859
Martin Hojsík

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra EU's 
klima- og miljømål, navnlig vejen mod 
opnåelse af Unionens klimamål for 2030 
og overholdelse af målsætningen om 
klimaneutralitet i EU i 2050 i 
overensstemmelse med forordning 
XXXX/XX (den europæiske klimalov) og 
den digitale omstilling. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene. For at sikre, at genopretnings- 
og resiliensplanerne bidrager til 
opnåelsen af klimaneutralitet i 
medlemsstaten inden 2050, skal mindst 
37% af beløbet for hver genopretnings- og 
resiliensplan bidrage til integration af 
klimaændringer og opnåelse af 
udgiftsmålet på 10% for biodiversitet.

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

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

22 […] 22 […]
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Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning 2020/2732(RSP) til bindende klimamål på 
30 % og biodiversitetsrelaterede mål på 10 %. Europa-Parlamentet bør af hensyn til 
sammenhængen anmode om klimaudgifter på mere end 37 % (i overensstemmelse med 
Kommissionens vurdering af 27. august 2020 om datablad nr. 84 vedrørende integration af 
klimaændringer) for at nå det af Det Europæiske Råd fastsatte klimamål på 30 % for FFR og 
NGEU og det i genopretnings- og resiliensfaciliteten fastsatte udgiftsmål på 10 % for 
biodiversitetsudgifter. Denne tilgang forudser dobbelttælling: opfyldelse af 
biodiversitetsmålet kan fremmes ved hjælp af klimarelaterede udgifter.

Ændringsforslag 860
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/1999, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og resiliensplanen 
bør være i overensstemmelse med de 
relevante landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester.

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

Udgår



PE657.420v01-00 184/284 AM\1213689DA.docx

DA

22 […] Udgår
Or. en

Ændringsforslag 861
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
endvidere tage hensyn til de sektorer og 
politikområder, som normalt ikke gives 
meget opmærksomhed under det 
europæiske semester, men som lider 
betragteligt som følge af pandemien, 
såsom uddannelse og kultur. Hver 
nationale genopretnings- og resiliensplan 
skal derfor dedikere mindst 2 % af det 
samlede budget til de kulturelle og 
kreative sektorer. Endvidere skal 10 % 
dedikeres til investeringer i kvalitativ og 
inkluderende uddannelse. Genopretnings- 
og resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.
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__________________ __________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 862
Agnès Evren

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling og 
relevante for en styrkelse af EU's 
strategiske autonomi. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22, i planerne for gennemførelse 
af ungdomsgarantien og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene. Desuden 
skal genopretnings- og resiliensplanerne 
være i overensstemmelse med princippet 
om europæisk merværdi, ligesom de skal 
muliggøre investeringer i 
fremtidsorienterede projekter, teknologier 
og infrastruktur med henblik på at sikre 
EU's resiliens og konkurrenceevne på 
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lang sigt.
__________________ __________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

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

22 […] 22 […]
Or. fr

Ændringsforslag 863
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester, 
særlig dem, som er relevante for eller 
hidrører fra den grønne og den digitale 
omstilling. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/1999, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

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

Udgår

22 […] Udgår
Or. en
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Ændringsforslag 864
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Elżbieta Kruk

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
endvidere tage hensyn til de sektorer og 
politikområder, som normalt ikke gives 
meget opmærksomhed under det 
europæiske semester, men som lider 
betragteligt som følge af pandemien, 
såsom kultur og uddannelse. Hver 
nationale genopretnings- og resiliensplan 
skal derfor dedikere mindst 2 % af det 
samlede budget til de kulturelle og 
kreative sektorer og industrier. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

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

21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
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energiunionen og klimaindsatsen. energiunionen og klimaindsatsen.
22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 865
Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/1999, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relaterede til stabilitets- og vækstpagten 
og proceduren i forbindelse med 
makroøkonomiske ubalancer.

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

Udgår

22 […] Udgår
Or. en

Ændringsforslag 866
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal bidrage til Unionens 
strategiske selvstændighed og til 
gennemførelsen af verdensmålene for 
bæredygtig udvikling og skal være i 
overensstemmelse med de seneste 
relevante landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det seneste europæiske 
semester, samt de udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af Rådets seneste henstilling 
om den økonomiske politik i euroområdet 
for de medlemsstater, hvis valuta er 
euroen, særlig dem, som er relevante for 
eller hidrører fra den grønne og den 
digitale omstilling, og dem, som er 
relevante for gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en
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Ændringsforslag 867
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
udarbejdes efter, at de regionale og lokale 
myndigheder samt andre interessenter, 
herunder arbejdsmarkedsparter og 
civilsamfund, er blevet tilstrækkeligt hørt i 
overensstemmelse med adfærdskodekset 
om partnerskab.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 868
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester i 2020, for så vidt 
angår de relevante henstillinger, der er 
direkte relaterede til de i artikel 3 fastsatte 
europæiske prioriterede politikområder. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, samt i deres 
nationale energi- og klimaplaner og 
ajourføringer heraf i henhold til forordning 
(EU) 2018/199921, i EU-strategien for 
ligestilling mellem kønnene for 2020-
2025, i de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal endvidere være i 
overensstemmelse med pligten til at 
respektere og fremme de i artikel 2 i TEU 
forankrede værdier.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 869
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med og prioritere de 
relevante landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester, 
særlig dem, som er relevante for eller 
hidrører fra den grønne og den digitale 
omstilling såvel som omstillingen til en 
modstandsdygtig plejeøkonomi. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og andre miljømål 
og ajourføringer heraf i henhold til 
forordning (EU) 2018/199921, i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
under fonden for retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
tillige være i overensstemmelse med de 
nationale strategier for ligestilling mellem 
kønnene.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 870
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester, 
særlig dem, som er relevante for eller 
hidrører fra den grønne og den digitale 
omstilling. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de prioriteter, der 
er identificeret inden for rammerne af det 
europæiske semester, særlig dem, som er 
relevante for eller hidrører fra den grønne 
og den digitale omstilling, og dem, som 
fremmer jobskabelse, bæredygtig vækst og 
øger social, økonomisk og territorial 
samhørighed, samt dem, der er udpeget i 
de strategiske retningslinjer, som drøftes 
af Rådet og Europa-Parlamentet. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 871
Linea Søgaard-Lidell

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal bidrage til Unionens 
strategiske selvstændighed, til Unionens 
konkurrenceevne og til gennemførelsen af 
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der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

verdensmålene for bæredygtig udvikling 
og skal være i overensstemmelse med de 
seneste relevante landespecifikke 
udfordringer og prioriteter, der er 
identificeret inden for rammerne af det 
seneste europæiske semester, særlig dem, 
som er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 872
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med og prioritere de 
relevante landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester, 
særlig dem, som er relevante for eller 
hidrører fra den grønne og den digitale 
omstilling, samt overholde EU-
klassificeringssystemet og navnlig 
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oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade. Genopretnings- og resiliensplanerne 
skal også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og andre miljømål 
og ajourføringer heraf i henhold til 
forordning (EU) 2018/199921, i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
under fonden for retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 873
Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
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retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
være i overensstemmelse med Unionens 
klima- og miljømål.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 874
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester, 
særlig dem, som er relevante for eller 
hidrører fra den grønne og den digitale 
omstilling. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal på en effektiv måde 
bidrage til det i artikel 3 fastsatte 
anvendelsesområde og de i artikel 4 
fastsatte målsætninger. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

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

forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 875
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de udfordringer og 
prioriteter, der er relevante for eller 
hidrører fra den grønne og den digitale 
omstilling. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 876
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, herunder 
langsigtet finanspolitisk stabilitet og 
deltagelse på arbejdsmarkedet, og særlig 
dem, som er relevante for eller hidrører fra 
den grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 877
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 

2. Genopretnings- og resiliensplanen 
bør være forenelig med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
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der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

det europæiske semester. I relation til 
eurolandene skal der gives 
opmærksomhed til de henstillinger, som 
er relevante for euroområdet og godkendt 
af Rådet. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 878
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
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energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22, med undtagelse af 
finansiering af fossile brændstoffer, og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 879
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de landespecifikke 
udfordringer og prioriteter, der er relevante 
for at nå de i artikel 3 omhandlede 
målsætninger, og som er identificeret 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og verdensmålene for 
bæredygtig udvikling, de nationale 
reformprogrammer, de nationale energi- 
og klimaplaner, planerne for retfærdig 
omstilling, partnerskabsaftalerne, de 
operationelle programmer, som blev 
vedtaget inden for rammerne af Unionens 
fonde og/eller i foranstaltninger, der er 
relaterede til gennemførelsen af EU-ret og 
-politikker, særlig dem, som er relevante 
for eller hidrører fra den grønne, den 
retfærdige og den digitale omstilling.

__________________ __________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets 21 Europa-Parlamentets og Rådets 



AM\1213689DA.docx 201/284 PE657.420v01-00

DA

forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 880
Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling samt den 
videnbaserede økonomi. Genopretnings- 
og resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 881
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante årlige 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 882
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 



AM\1213689DA.docx 203/284 PE657.420v01-00

DA

der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne, den plejerelaterede og den digitale 
omstilling. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 883
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for de europæiske prioriterede 
områder, der er anført i artikel 3. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
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europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 884
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter 
og skal være på linje med de i artikel 3 
fastsatte målsætninger samt med 
gennemførelsen [af handlingsplanen for 
den] europæiske søjle for sociale 
rettigheder. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ændringsforslag 885
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Genopretnings- og 
resiliensplanerne finansierer ikke 
vejinfrastrukturprojekter, der allerede har 
modtaget støtte fra EFRU i 
programmeringsperioden 2014-2020.

Or. fr

Ændringsforslag 886
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tråd med den europæiske grønne 
pagt som Europas strategi for bæredygtig 
vækst og med omsættelse i praksis af 
Unionens forpligtelser til at opnå 
klimaneutralitet i 2050 og for at 
gennemføre Parisaftalen samt for at nå 
verdensmålene for bæredygtig udvikling 
skal mindst 37 % af beløbet for hver 
genopretnings- og resiliensplan bidrage til 
integration af klimaændringer.
Kommissionen skal vedtage den relevante 
metode ved hjælp af de i forordning (EU) 
2020/852 om fastlæggelse af en ramme til 
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fremme af bæredygtige investeringer 
fastsatte kriterier, når det er relevant, for 
at støtte medlemsstaterne i deres 
opfyldelse af dette krav og påvisning af, 
hvordan de væsentligt mindsker den 
klimavenlige investeringskløft i deres 
økonomier.

Or. en

Ændringsforslag 887
Csaba Molnár

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. 10 % af det maksimale finansielle 
bidrag i hver medlemsstat, jf. artikel 10, 
skal allokeres til kommuner og lokale 
myndigheder, som skal have en direkte 
adgang til disse ressourcer stillet til 
rådighed. De kommuner og lokale 
myndigheder i en medlemsstat,
- der er blevet hårdest ramt af pandemien 
under hensyntagen til det samlede antal 
covid-19-tilfælde i de pågældende 
territorier,
- og som har færre økonomiske 
muligheder for at håndtere 
udfordringerne ved covid-19-krisen 
udtrykt i form af lokalt BNP pr. 
indbygger, skal prioriteres.

Or. en

Ændringsforslag 888
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen skal ved hjælp af 
en delegeret retsakt vedtage den relevante 
metode, der er baseret på forordning (EU) 
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2020/852 [forordning om fastlæggelse af 
en ramme for at fremme bæredygtige 
investeringer], med henblik på at støtte 
medlemsstaterne i deres opfyldelse af de i 
artikel 14, stk. 2, anførte udgiftsmål på 
40 % og 10 %.

Or. en

Ændringsforslag 889
Martin Hojsík

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen skal ved hjælp af 
en delegeret retsakt vedtage den relevante 
metode, der er baseret på forordning (EU) 
2020/852 [forordning om fastlæggelse af 
en ramme for at fremme bæredygtige 
investeringer], med henblik på at støtte 
medlemsstaterne i deres opfyldelse af de i 
artikel 14, stk. 2, anførte udgiftsmål på 
37 % og 10 %.

Or. en

Ændringsforslag 890
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De pr. 1. februar 2020 gældende 
foranstaltninger, som er relaterede til 
modvirkningen af den økonomiske og 
sociale indvirkning af covid-19-
pandemien, skal være støtteberettigede, 
forudsat at de opfylder kriterierne i 
nærværende forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 891
Piernicola Pedicini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De regioner og territorier i en 
medlemsstat, som har den højeste 
arbejdsløshedsprocent, skal som 
hovedregel prioriteres.

Or. en

Ændringsforslag 892
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være 
overensstemmende med pligten til at 
respektere og fremme de i artikel 2 i TEU 
forankrede værdier.

Or. en

Ændringsforslag 893
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal bidrage til 
styrkelsen af det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 894
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen er bemyndiget til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 26a med henblik på at fastsætte, 
hvilke foranstaltninger medlemsstaterne 
skal træffe for at stille ressourcerne fra 
faciliteten til rådighed for kommuner og 
lokale myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 895
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal bidrage til 
konvergens og reduceringen af regionale 
forskelle, og der skal i denne 
sammenhæng særligt opfordres til 
paneuropæiske projekter.

Or. en

Ændringsforslag 896
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Mindst 50 % af den samlede 
anmodning i hver genopretnings- og 
resiliensplan skal bidrage til integration 
af klima- og miljømål.

Or. en
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Ændringsforslag 897
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Investeringer, som ikke overholder 
det i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/852 [EU-
klassificeringsforordningen] fastsatte 
princip om ikke at gøre væsentlig skade, 
skal ikke være støtteberettigede.

Or. en

Ændringsforslag 898
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 899
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 900
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 901
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis en medlemsstat er fritaget fra 
overvågningen og vurderingen under det 
europæiske semester på grundlag af artikel 
12 i forordning (EU) nr. 472/2013 eller er 
underlagt tilsyn i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002, skal 
bestemmelserne i nærværende forordning 
anvendes på medlemsstaten i forbindelse 
med de udfordringer og prioriteter, der er 
identificeret ved foranstaltninger, der er 
fastsat efter forordningerne. 
Genopretnings- og resiliensplaner skal 
også omfatte effektive foranstaltninger for 
forskelligartet og vilkårlig støtte til ikke-
udbyttegivende 
civilsamfundsorganisationer, 
nonprofitorganisationer, uafhængige 
medier samt kommuner, regioner eller 
andre regionale myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 902
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis en medlemsstat er fritaget fra 
overvågningen og vurderingen under det 
europæiske semester på grundlag af artikel 
12 i forordning (EU) nr. 472/2013 eller er 
underlagt tilsyn i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002, skal 
bestemmelserne i nærværende forordning 
anvendes på medlemsstaten i forbindelse 
med de prioriteter, der er identificeret af 
Kommissionen og uafhængige eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 903
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En medlemsstat, der ønsker at 
modtage støtte under faciliteten, skal 
inddrage interessenter, navnlig 
repræsentanter eller myndigheder på 
regionalt og lokalt niveau, økonomiske 
partnere og arbejdsmarkedsparter samt 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter, i udarbejdelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen i 
overensstemmelse med det i forordning 
(EU) nr. 1303/2013, navnlig artikel 5 heri, 
fastsatte partnerskabsprincip. Det samme 
skal gøre sig gældende for kommuner og 
lokale myndigheder i de tilfælde, hvor de 
tilgår ressourcer under faciliteten direkte i 
overensstemmelse med nærværende 
forordnings artikel 14, stk. 1e.

Or. en

Ændringsforslag 904
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Nærværende forordning og de 
relaterede reformer og investeringer skal 
fuldt ud overholde artikel 152 i TEUF, og 
de i medfør af denne forordning udstedte 
genopretnings- og resiliensplaner skal 
respektere nationale praksisser og 
institutioner, herunder for løndannelse. 
Nærværende forordning og de relaterede 
reformer og investeringer skal tage 
behørigt hensyn til artikel 28 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og må således 
ikke påvirke retten til at forhandle, indgå 
eller håndhæve kollektive overenskomster 
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eller til at træffe kollektive 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksisser.

Or. en

Ændringsforslag 905
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De i medfør af nærværende 
forordnings artikel 15 vedtagne nationale 
resiliens- og genopretningsplaner skal 
være forenelige med Unionens 
målsætning om klimaneutralitet og EU-
klassificeringssystemet samt overholde 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade. Ingen af de aktiviteter, der 
gennemføres i henhold til de nationale 
resiliens- og genopretningsplaner, bør 
væsentligt skade EU-
klassificeringssystemets miljømål. 
Investeringer relaterede til udvinding, 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring, transport, transmission eller 
forbrænding af fossile brændstoffer skal 
ikke være omfattet.

Or. en

Ændringsforslag 906
Moritz Körner, Nicola Beer

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Alene de medlemsstater, der 
deltager i Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO), og de 
medlemsstater, der inden den 31. 
december 2020 anmoder om at deltage i 
EPPO, skal være berettigede til at 
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modtage støtte under faciliteten.
Or. en

Ændringsforslag 907
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan opdatere 
deres årlige genopretnings- og 
resiliensplaner inden den 15. oktober i 
overensstemmelse med nærværende 
forordnings artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 908
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Genopretnings- og resiliensplaner 
skal være overensstemmende med 
finansforordningens regler om 
interessekonflikter for så vidt angår 
gennemførelsen af EU-budgettet, og 
navnlig med artikel 61 i den pågældende 
forordning. Kommissionen kan anvende 
IKT-systemer til at udpege og forfølge 
interessekonflikter i relation til 
gennemførelsen af foranstaltninger under 
denne facilitet.

Or. en

Ændringsforslag 909
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. I de tilfælde, hvor de grønne og 
åbne digitale omstillinger uundgåeligt vil 
medføre tab af arbejdspladser, skal det 
endvidere være muligt for faciliteten at 
yde støtte til foranstaltninger, som 
beskytter og bistår de berørte 
arbejdstagere. 

Or. en

Ændringsforslag 910
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Ikke omfattet af støttens 

anvendelsesområde
Genopretnings- og resiliensfaciliteten 
støtter ikke aktiviteter og investeringer, 
som: 
a) fremgår af InvestEU-programmets 
bilag V, punkt B 
b) fremgår af artikel 6 i Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling 
c) støtter virksomheders aktiviteter i 
sektorer, der er omfattet af EU's 
emissionshandelssystem (EU ETS), 
såfremt der ikke er fastsat grønne 
omstillingsplaner 
d) støtter virksomheder, der er opført på 
EU-listen over ikkesamarbejdsvillige 
skattejurisdiktioner, jf. Kommissionens 
henstilling C(2020) 4885 final*** 
e) støtter virksomheder, der har en 
historik for overtrædelser af miljø-, 
menneske- og arbejdstagerrettigheder 
eller korruption. (t) Støtter store selskaber 
som defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2013/34/EU** om 
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årsregnskaber, konsoliderede regnskaber 
og tilhørende beretninger for visse 
virksomhedsformer, der ikke stiller 
bindende omstillingsplaner til rådighed 
med udspecificering af, hvordan de 
bringer deres økonomiske aktiviteter i 
overensstemmelse med Unionens klima- 
og miljømål, herunder planer om 
udfasningen af aktiviteter, som er til 
væsentlig skade for et eller flere miljømål, 
og omstillingen af sådanne aktiviteter til 
neutrale aktiviteter eller aktiviteter med 
lav indvirkning, inden for en på forhånd 
fastsat tidsfrist. Planerne bør også 
indeholde foranstaltninger for bevarelse 
af arbejdspladser af høj kvalitet og mål 
for ligestilling mellem kønnene og 
virksomheders sociale ansvar 
f) støtter virksomheder, som ikke 
forpligter sig til at begrænse 
udbyttebetalinger, løn til overordnede og 
tilbagekøb af aktier i støttens løbetid 
g) støtter operationer foretaget af 
virksomheder med en konsolideret 
nettoomsætning på eller over 
750 000 000 EUR, og som ikke forpligter 
sig til at udarbejde og offentliggøre en 
årlig rapport med oplysninger om 
indkomstskat fordelt på 
skattejurisdiktioner og for hver af de 
jurisdiktioner, som virksomheden 
opererer i (antal medarbejdere, aktiver, 
omsætning, overskud eller tab før 
indkomstskat, akkumuleret skat, betalt 
skat, akkumuleret indtjening, vedtaget 
kapital og modtagne offentlige tilskud). 
[De virksomheder, der er omfattet af dette 
rapporteringskrav, skal gives tilladelse til 
midlertidigt at udelade en eller flere af de 
specifikke oplysninger, der er påkrævet i 
de offentlige land for land-rapporter, når 
oplysningerne er af en sådan 
beskaffenhed, at deres offentliggørelse 
ville få en alvorlig negativ indvirkning på 
virksomhedernes kommercielle stilling; 
den pågældende udeladelse må ikke være 
til hinder for en retfærdig og balanceret 
forståelse af virksomhedens 
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skattemæssige stilling og skal være 
behørigt begrundet] 
h) støtter aktiviteter, der udføres af store 
virksomheder som defineret i 
direktiv 2013/34/EU, og som er omfattet 
af indberetningspligtige ordninger i 
medfør af Rådets direktiv (EU) 2018/822* 
for så vidt angår grænseoverskridende 
indberetningspligtige ordninger, 
medmindre disse enheder giver tilsagn om 
at ophæve de pågældende 
indberetningspligtige ordninger inden 12 
måneder fra modtagelsen af den 
finansielle støtte. 

Or. en

Ændringsforslag 911
Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Ikke støtteberettiget

Genopretnings- og resiliensfaciliteten 
yder ikke støtte til:
a) afvikling eller opførelse af 
atomkraftværker
b) produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer
c) faciliteter til bortskaffelse af affald i 
deponeringsanlæg
d) faciliteter til forbrænding af affald
e) aktiviteter, der i væsentlig grad er 
skadende for en eller flere af de i 
artikel 9, jf. artikel 17, i forordning (EU) 
2020/852 fastsatte miljømål. 

Or. en
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Ændringsforslag 912
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der ønsker at 
modtage støtte under faciliteten, indgiver 
en genopretnings- og resiliensplan som 
fastsat i artikel 14, stk. 1, til 
Kommissionen.

1. En medlemsstat, der ønsker at 
modtage støtte under faciliteten, indgiver 
en genopretnings- og resiliensplan som 
fastsat i artikel 14, stk. 1, til 
Kommissionen, og gennemførelsen heraf 
skal ske i fuld overensstemmelse med EU-
lovgivningen, navnlig 
direktiv 2014/24/EU om offentlige udbud.

Or. en

Ændringsforslag 913
Martin Hojsík

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En medlemsstat, der ønsker at 
modtage støtte under faciliteten, skal 
etablere en dialog på flere niveauer, hvor 
lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedsparter, 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
miljømæssige og andre NGO'er, andre 
relevante interessenter samt 
offentligheden aktivt kan engagere sig og 
drøfte forberedelsen og gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanen. 
Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
partnerskabet skal ske i overensstemmelse 
med Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 240/2014.

Or. en

Ændringsforslag 914
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når Kommissionen har stillet det i 
artikel 11, stk. 2, omhandlede beløb til 
rådighed, skal en medlemsstat, såfremt det 
er relevant, ajourføre og indgive den i stk. 
1 omhandlede genopretnings- og 
resiliensplan til Kommissionen, for at der 
kan tages højde for det i henhold til 
artikel 10, stk. 2, beregnede maksimale 
finansielle bidrag.

Or. en

Ændringsforslag 915
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Forinden den nationale genopretnings- 
og resiliensplan formelt indgives til 
Kommissionen, skal den godkendes af det 
nationale parlament i den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 916
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den af den berørte medlemsstat 
forelagte genopretnings- og resiliensplan 
skal udgøre et bilag til dens nationale 
reformprogram og skal indgives officielt 
senest den 30. april. Medlemsstaterne kan 
indgive udkast til planer fra den 15. 
oktober det foregående år sammen med 
budgetforslaget for det følgende år. Disse 
udkast til planer sendes i høring ved de 
nationale arbejdsmarkedsparter senest 
den næstkommende februar, og 
arbejdsmarkedsparterne har derefter 
mindst 30 dage til at fremsende sit 
skriftlige svar.

Or. en

Ændringsforslag 917
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den af den berørte medlemsstat 
forelagte genopretnings- og resiliensplan 
skal udgøre et bilag til dens nationale 
reformprogram og skal indgives officielt 
senest den 30. april 2021. Genopretnings- 
og resiliensplanen kan indgives 
uafhængigt af det nationale 
reformprogram. Udkast til planer kan 
indgives på forhånd med det formål at 
ajourføre de nationale genopretnings- og 
resiliensplaner, og Kommissionen skal 
inden 31. december 2020 fastlægge en 
tidsplan i overensstemmelse med artikel 
11, stk. 2, og artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 918
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
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Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den af den berørte medlemsstat 
forelagte genopretnings- og resiliensplan 
skal udgøre et bilag til dens seneste 
nationale reformprogram under 
hensyntagen til Rådets seneste henstilling 
om den økonomiske politik i euroområdet 
for de medlemsstater, hvis valuta er 
euroen, og skal indgives officielt senest 
den 30. april. Medlemsstaterne kan indgive 
udkast til planer fra den 15. oktober det 
foregående år sammen med 
budgetforslaget for det følgende år.

Or. en

Ændringsforslag 919
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De af den berørte medlemsstat 
forelagte årlige genopretnings- og 
resiliensplaner skal udgøre et bilag til dens 
årlige nationale reformprogram og skal 
indgives officielt senest den 30. april.

Or. en

Ændringsforslag 920
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den af den berørte medlemsstat 
forelagte genopretnings- og resiliensplan 
skal indgives officielt senest tre måneder 
efter denne forordnings ikrafttræden. 
Medlemsstaterne kan indgive udkast til 
planer fra den 15. oktober 2020.

Or. en

Ændringsforslag 921
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En medlemsstat, der ønsker at 
modtage støtte under faciliteten, skal 
etablere en dialog på flere niveauer, hvor 
kommuner, lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedsparter, 
civilsamfundsorganisationer, navnlig 
ungdomsorganisationer, og andre 
relevante interessenter samt 
offentligheden aktivt kan engagere sig og 
drøfte udarbejdelsen og gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne. 
Udkastet til planen skal sendes i høring 
ved lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedsparter, 
civilsamfundsorganisationer, navnlig 
ungdomsorganisationer, og andre 
relevante interessenter samt 
offentligheden mindst tre måneder før 
datoen for indgivelse til Kommissionen, 
og arbejdsmarkedsparterne skal have 
mindst 30 dage til at fremsende sit 
skriftlige svar i overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet.

Or. en
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Ændringsforslag 922
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En medlemsstat, der ønsker at 
modtage støtte under faciliteten, skal 
etablere en dialog på flere niveauer, hvor 
lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedsparter, 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
miljømæssige og andre NGO'er, andre 
relevante interessenter samt 
offentligheden aktivt kan engagere sig og 
drøfte udarbejdelsen og gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanen. 
Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
partnerskabet skal ske i overensstemmelse 
med Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 240/2014.

Or. en

Ændringsforslag 923
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Genopretnings- og resiliensplanen 
skal udarbejdes på grundlag af 
meningsfulde og inkluderende høringer 
på flere niveauer af lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedsparter, 
lokalsamfund, 
civilsamfundsorganisationer og alle andre 
relevante interessenter på både nationalt 
og regionalt niveau.

Or. en

Ændringsforslag 924
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Udkastet til planen skal indgives til 
høring ved lokale og regionale 
myndigheder, nationale 
arbejdsmarkedsparter, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 925
Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den af den pågældende 
medlemsstat fremlagte genopretnings- og 
resiliensplan skal udarbejdes med støtte 
fra de regionale og lokale myndigheder og 
skal være i tråd med deres præferencer.

Or. en

Ændringsforslag 926
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Genopretnings- og resiliensplanen 
skal være behørigt begrundet og 
underbygget og skal indeholde en 
erklæring om, at de fra faciliteten 
udtrukne midler ikke anvendes til 
projekter, der indgår i tredjelandes 
strategiske investeringsplaner. Den skal 
navnlig indeholde følgende elementer:

Or. en
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Ændringsforslag 927
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 928
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 929
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en detaljeret redegørelse for, 
hvordan planen overholder de i artikel 14, 
stk. 1a, omhandlede 
minimumsallokeringer og 
sammenhængen med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
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det europæiske semester for 2020, og med 
målsætningerne i den europæiske grønne 
pagt, de nationale energi- og klimaplaner 
og ajourføringer heraf i henhold til 
forordning (EU) 2018/1999, EU-
strategien for ligestilling mellem kønnene 
for 2020-2025 samt de territoriale planer 
for retfærdig omstilling under Fonden for 
Retfærdig Omstilling

Or. en

Ændringsforslag 930
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) begrundelse for, hvordan de 
relevante landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester, 
herunder de finanspolitiske aspekter 
heraf, og de i artikel 6 i forordning (EU) 
nr. 1176/2011 relaterede udfordringer 
bliver håndteret; i relation til eurolandene 
skal der navnlig tages hensyn til de for 
euroområdet relevante henstillinger, som 
Rådet har godkendt

Or. en

Ændringsforslag 931
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en redegørelse for, hvordan man 
forventer at håndtere de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 

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

der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester og i den seneste 
henstilling fra Rådet om den økonomiske 
politik i euroområdet for de 
medlemsstater, hvis valuta er euroen

Or. en

Ændringsforslag 932
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en redegørelse for, hvordan man 
forventer at håndtere de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, herunder de 
finanspolitiske aspekter heraf, og de i 
artikel 6 i forordning (EU) nr. 1176/2011 
relaterede udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 933
Johan Van Overtveldt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 934
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en redegørelse for, hvordan man 
forventer, at planen og de i planen 
indeholdte foranstaltninger effektivt kan 
bidrage til det i artikel 3 fastsatte 
anvendelsesområde og de i artikel 4 
fastsatte målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 935
José Gusmão

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en redegørelse for, hvordan man 
forventer at håndtere de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
de i artikel 3 og 4 fastsatte målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 936
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 937
Markus Ferber, Siegfried Mureşan
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en redegørelse for, hvordan de 
relevante landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester, 
bliver håndteret

Or. en

Ændringsforslag 938
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de foranstaltninger, der anses for 
at være overensstemmende med de 
landespecifikke henstillinger, som skal 
prioriteres

Or. en

Ændringsforslag 939
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) der skal i de tilfælde, hvor 
Kommissionen på grundlag af en 
dybdegående undersøgelse konkluderer, 
at en medlemsstat oplever ubalancer eller 
uforholdsmæssigt store ubalancer, 
udarbejdes en redegørelse for, hvordan de 
i medfør af artikel 6 i forordning (EU) nr. 
1176/2011 fremsatte henstillinger skal 
håndteres

Or. en
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Ændringsforslag 940
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) en redegørelse for, hvordan 
planerne kan bidrage til at styrke det 
indre marked

Or. en

Ændringsforslag 941
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale og økonomiske, 
budgetmæssige, territoriale og sociale 
resiliens, afbøder krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser og medvirker til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og konvergens; 
denne redegørelse skal omfatte et af den 
pågældende medlemsstat afgivet bindende 
tilsagn om at øge sit bidrag til EU-
budgettet i den næste FFR pro rata af 
medlemsstatens estimerede stigning i 
BNP, som skyldes planens gennemførelse

Or. en

Ændringsforslag 942
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

styrker borgernes trivsel og livskvalitet og 
den berørte medlemsstats vækstpotentiale, 
jobskabelse, sociale fremskridt og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt bidrager til 
gennemførelsen af principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
mindsker ulighed og medvirker til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og konvergens 

Or. en

Ændringsforslag 943
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for, hvordan planen 
bidrager til de i artikel 4 fastsatte 
målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 944
Johan Van Overtveldt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
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samhørighed og konvergens samhørighed og konvergens samt til at 
opnå fornuftige budgetstillinger på 
mellemlang sigt, som sikrer de offentlige 
finansers bæredygtighed eller hurtige 
fremskridt mod en sådan bæredygtighed

Or. en

Ændringsforslag 945
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for, hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, fremmer 
et velfungerende indre marked, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, fremmer gennemførelsen af 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, forbedrer erhvervsstrukturen 
og medvirker til at forbedre den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens

Or. en

Ændringsforslag 946
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
accelererede udvikling af aktiviteter, der 
er forenelige med Parisaftalen, og 
reducerer aktiviteter, der ikke er, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøder krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser og medvirker til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
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territoriale samhørighed og konvergens
Or. en

Ændringsforslag 947
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 948
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for den europæiske 
merværdi af de forudsete foranstaltninger 
og navnlig, hvordan planen styrker den 
berørte medlemsstats vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøder krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser, særligt for SMV'er, 
og medvirker til at forbedre den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens

Or. en

Ændringsforslag 949
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, den langsigtede 
konkurrenceevne, bæredygtig jobskabelse 
og økonomiske og sociale resiliens, 
afbøder krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og derved sikrer, at ingen 
lades i stikken, og medvirker til at forbedre 
den økonomiske produktivitet, sociale og 
territoriale samhørighed og konvergens

Or. en

Ændringsforslag 950
Piernicola Pedicini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for, hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser i de regioner og territorier, 
der har den højeste arbejdsløshedsprocent 
i medlemsstaterne, og medvirker til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og konvergens

Or. en

Ændringsforslag 951
Agnès Evren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

styrker Unionens strategiske autonomi, 
konkurrenceevne, den berørte 
medlemsstats vækstpotentiale, navnlig for 
SMV'er, jobskabelse og økonomiske og 
sociale resiliens, afbøder krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser og 
medvirker til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og 
konvergens

Or. fr

Ændringsforslag 952
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 953
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 954
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 955
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 956
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for, hvordan mindst 
50 % af det beløb, der er anmodet om i 
planen, forventes at bidrage til integration 
af klima- og miljømål

Or. en

Ændringsforslag 957
José Gusmão

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for, hvordan planen 
bidrager til at håndtere de ovenfor nævnte 
målsætninger og derved afbøder krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser og 
medvirker til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og 
konvergens

Or. en

Ændringsforslag 958
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, navnlig for SMV'er, og 
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den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens

medvirker til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og 
konvergens

Or. en

Ændringsforslag 959
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 960
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 961
Erik Bergkvist
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 962
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 963
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 

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

økonomiske, sociale og demografiske 
resiliens, afbøder krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser og medvirker til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og konvergens

Or. en

Ændringsforslag 964
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en redegørelse for, hvordan planen 
tilsigter at mindske forskellene mellem de 
forskellige regioners udviklingsniveau og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede regioner, og hvordan der 
afsættes ressourcer og lægges særlig vægt 
på landdistrikter og områder i en 
industriel overgangsproces samt regioner, 
der lider af alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art

Or. fr

Ændringsforslag 965
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
imødegå mangler for så vidt angår de i 
artikel 2 i TEU forankrede værdier

Or. en

Ændringsforslag 966
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
støtte ikke-udbyttegivende 
civilsamfundsorganisationer og 
nonprofitorganisationer, uafhængige 
medier og kommuner, regioner eller 
andre regionale myndigheder i 
medlemsstaterne på en effektiv og 
vilkårlig måde

Or. en

Ændringsforslag 967
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 968
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne omstilling ved at 
fremme Unionens klima- og miljømål og 
navnlig, hvorvidt mindst 40 % af de 
estimerede samlede omkostninger for alle 
genopretnings- og resiliensplaner 
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allokeres til aktiviteter, der i væsentlig 
grad bidrager til modvirkning af eller 
tilpasning til klimaændringer, jf. artikel 
10 og 11 i forordning (EU) 2020/852, og 
mindst 10 % af de estimerede samlede 
omkostninger for alle genopretnings- og 
resiliensplaner allokeres til aktiviteter, der 
i væsentlig grad bidrager til en eller flere 
af de andre miljømål, der er fastsat i den 
pågældende forordning, samt en 
påvisning af, at de i planen omfattede 
reformer og investeringer overholder 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade. Med sigte på at overvåge 
overholdelse af begrundelsen for de i dette 
stykke omhandlede allokeringsmål samt 
princippet om ikke at gøre skade skal 
planerne indeholde en detaljeret liste over 
de økonomiske aktiviteter, der forventes at 
blive støttet under faciliteten

Or. en

Ændringsforslag 969
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne og den digitale 
omstilling eller til håndteringen af de 
dermed forbundne udfordringer, herunder 
en redegørelse for
i) deres overensstemmelse med EU's 
målsætning om klimaneutralitet og de i 
artikel 2 i forordning ... [den europæiske 
klimalov] fastsatte mellemliggende mål
ii) deres bidrag til opnåelsen af EU's og 
de nationale målsætninger og mål, jf. 
forordning (EU) 2018/1999 (den 
europæiske klimalov)
iii) deres planlagte anvendelse til 
gennemførelsen af den integrerede 
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nationale energi- og klimaplan samt 
Kommissionens henstillinger vedrørende 
den integrerede nationale energi- og 
klimaplan
iv) deres bidrag til en ajourføring af den 
integrerede nationale energi- og 
klimaplan, jf. artikel 14 i forordning (EU) 
2018/1999, med henblik på at højne 
ambitionerne heri

Or. en

Ændringsforslag 970
José Gusmão

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til at opnå de i Parisaftalen 
fastsatte mål og til håndteringen af 
målsætningerne for verdensmålene for 
bæredygtig udvikling og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, herunder 
hvordan planen forbedrer den 
landebaserede ydeevne i henhold til den 
sociale resultattavle

Or. en

Ændringsforslag 971
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne og den digitale 
omstilling eller til håndteringen af de 
dermed forbundne udfordringer, navnlig 
behovet for at sikre en retfærdig 
omstilling for de arbejdstagere, der 
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påvirkes af sådanne omstillinger, og deres 
deltagelse i denne omstilling

Or. en

Ændringsforslag 972
Piernicola Pedicini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne omstilling eller til 
håndteringen af de dermed forbundne 
udfordringer, herunder en redegørelse for 
overholdelsen af princippet om ikke at 
gøre væsentlig skade, jf. forordning (EU) 
2020/852

Or. en

Ændringsforslag 973
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en redegørelse for, hvordan de 
lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedsparter, lokalsamfund, 
civilsamfundsorganisationer og alle andre 
relevante interessenter på både nationalt 
og regionalt niveau er blevet tilstrækkeligt 
hørt

Or. en

Ændringsforslag 974
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 975
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 976
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 977
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en national ligestillingsplan for 
genopretning, som er forenelig med de i 
strategien for ligestilling mellem kønnene 
anførte målsætninger, og som kan 
imødegå krisens negative indvirkning på 
kønsligestillingen på en effektiv måde, 
navnlig ved at sikre jobskabelse for 
kvinder, at lønforskellen mellem kønnene 
reduceres, og at kvindelige iværksættere 
har adgang til kredit, herunder 
foranstaltninger til at forebygge og 
bekæmpe kønsbaseret vold, vold i 
hjemmet og sexchikane. Den nationale 
ligestillingsplan skal udvikles og 
gennemføres i samarbejde med de 
relevante nationale 
kønsligestillingsorganer og i konsultation 
med kvinderettighedsorganisationer og 
eksperter i kønsbudgettering

Or. en

Ændringsforslag 978
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan 
genopretnings- og resiliensplanen 
overholder den i artikel 14, stk. 1, fastsatte 
minimumsallokering til de i artikel 3 
anførte europæiske prioriterede områder, 
navnlig: 37 % af det allokerede beløb 
tildeles integration af klimamål med 
henblik på at opnå Unionens seneste 
klimamål for 2030 og i overensstemmelse 
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med EU's målsætning om 
klimaneutralitet i 2050, mindst 20 % af 
planens beløb allokeres til det europæiske 
prioriterede område vedrørende 
digitalisering, og mindst 20 % af planens 
beløb allokeres til det europæiske 
prioriterede område vedrørende 
genopretningsinstrumentet

Or. en

Ændringsforslag 979
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
og dens medlemsstaters forpligtelser, 
navnlig Parisaftalen, verdensmålene for 
bæredygtig udvikling, integration af 
kønsaspektet og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder; medlemsstaterne bør i 
den forbindelse så vidt muligt oplyse om 
foranstaltningernes klimamæssige, 
miljømæssige og sociale indvirkning i 
planen

Or. en

Ændringsforslag 980
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til omstillingen mod et åbent og 
tilgængeligt digitalt samfund og økonomi 
såvel som en redegørelse for, hvordan 
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foranstaltningerne overholder 
principperne om interoperabilitet, 
energieffektivitet, databeskyttelse, 
fremmer digital ligestilling, digital 
tilgængelighed, åbne software- og åbne 
hardwareløsninger samt 
personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 981
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
og dens medlemsstaters forpligtelser, 
navnlig Parisaftalen, verdensmålene for 
bæredygtig udvikling, integration af 
kønsaspektet og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder; medlemsstaterne bør i 
den forbindelse oplyse om 
foranstaltningernes klimamæssige, 
miljømæssige og sociale indvirkning i 
planen 

Or. en

Ændringsforslag 982
Martin Hojsík

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en detaljeret redegørelse for, 
hvordan foranstaltningerne bidrager til at 
opnå EU's klima- og miljømål, navnlig 
omstillingen mod at opnå Unionens 
klimamål for 2030 og overholdelse af 
målsætningen om klimaneutralitet i EU i 
2050 i overensstemmelse med forordning 
XXXX/XX (den europæiske klimalov), 
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herunder oplysninger om, hvordan:
Or. en

Ændringsforslag 983
Piernicola Pedicini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den digitale omstilling eller til 
de dermed forbundne udfordringer, 
herunder, hvor det er relevant, en 
redegørelse for de forholdsmæssige 
modvirkningsforanstaltninger til 
håndtering af de sundhedsrisici, der er 
forbundne med udrulningen af den nye 
generation af digitale teknologier såsom 
5G

Or. en

Ændringsforslag 984
Agnès Evren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan de 
foranstaltninger, der er fastsat i planen, 
vil kunne bidrage effektivt til EU's 
politiske mål, FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, Parisaftalen 
samt styrkelsen og uddybningen af det 
indre marked;

Or. fr

Ændringsforslag 985
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Gabriele Bischoff, Pina Picierno
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en national kønsligestillingsplan 
for genopretning, som effektivt kan 
håndtere de kønsrelaterede 
problemstillinger, der opstår under krisen, 
sikre kønssensitiv beskæftigelse og 
ligestilling for så vidt angår kreditadgang, 
herunder foranstaltninger til forebyggelse 
og bekæmpelse af kønsbaseret vold og 
vold i hjemmet

Or. en

Ændringsforslag 986
Aurore Lalucq

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) der stilles en redegørelse til 
rådighed vedrørende de foranstaltninger, 
der træffes med henblik på at sikre, at 
gennemførelsen af de resterende 70 % af 
det anmodede beløb ikke skader klima- og 
biodiversitetsindsatsen samt den 
miljømæssige bæredygtighed

Or. en

Ændringsforslag 987
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen overholder 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade i overensstemmelse med forordning 
(EU) 2019/2088 

Or. en
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Ændringsforslag 988
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til styrkelsen af Unionens 
strategiske selvstændighed

Or. en

Ændringsforslag 989
Linea Søgaard-Lidell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til gennemførelsen af 
verdensmålene for bæredygtig udvikling

Or. en

Ændringsforslag 990
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en kønsspecifik konsekvensanalyse 
af planen og en national ligestillingsplan, 
som er forenelig med de i strategien for 
ligestilling mellem kønnene anførte 
målsætninger, med henblik på at imødegå 
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krisens negative indvirkning på 
kønsligestillingen på en effektiv måde, 
navnlig ved at sikre jobskabelse for 
kvinder, at lønforskellen mellem kønnene 
reduceres og kvindelige iværksætteres 
adgang til kredit og ved hjælp af 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af kønsbaseret vold og 
sexchikane

Or. en

Ændringsforslag 991
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en detaljeret redegørelse for, 
hvordan foranstaltningerne forventes at 
sikre, at princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade overholdes, og at mindst 
40 % af det beløb, der anmodes om til 
genopretnings- og resiliensplanen, 
bidrager til at integrere klima- og 
biodiversitetsrelaterede foranstaltninger 
og mål for miljømæssig bæredygtighed på 
grundlag af den metode, som 
Kommissionen har stillet til rådighed i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 992
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for hver 
foranstaltning i genopretnings- og 
resiliensplanen, som beskriver, hvordan 
medlemsstaterne har anvendt 
retningslinjerne for vurdering af klima og 
biodiversitet og har verificeret, at ingen af 
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foranstaltningerne i genopretnings- og 
resiliensplanen var skadelige for en eller 
flere af de i forordning (EU) 2020/852 
anførte miljømål i overensstemmelse med 
dennes artikel 17

Or. en

Ændringsforslag 993
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
og dens medlemsstaters forpligtelser, 
navnlig Parisaftalen og Unionens nye 
klima- og miljømål for 2030, 
verdensmålene for bæredygtig udvikling, 
integrationen af kønsaspektet og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 994
Agnès Evren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for, hvordan de 
investeringer, der foretages inden for 
rammerne af genopretnings- og 
resiliensplanen, sikrer EU's velstand på 
lang sigt ved at muliggøre en hurtig 
tilbagebetaling af optagne lån med 
henblik på så vidt muligt at undgå at 
pålægge fremtidige generationer en tung 
byrde;

Or. fr
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Ændringsforslag 995
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til at fremme ligestillingen mellem 
kønnene, princippet om integration af 
kønsaspektet og udryddelsen af 
kønsdiskrimination eller til de dermed 
forbundne udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 996
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til gennemførelsen af 
verdensmålene for bæredygtig udvikling 
og den europæiske søjle for sociale 
rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 997
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen respekterer 
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principperne for god regeringsstyrelse, og 
hvordan midlerne beskyttes mod eventuel 
korruption og illegal anvendelse

Or. en

Ændringsforslag 998
Martin Hojsík

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) foranstaltningerne skal bidrage til 
at nå målet om integration af 
klimaændringer på 37 % i hver enkelt 
genopretnings- og resiliensplan

Or. en

Ændringsforslag 999
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en detaljeret redegørelse for, 
hvordan foranstaltningerne forventes at 
sikre, at mindst 30 % af det anmodede 
beløb i genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til gennemførelsen af 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, og at ingen af de af 
genopretnings- og resiliensfaciliteten 
støttede reformer og investeringer strider 
mod gennemførelsen af principperne i 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 1000
Sirpa Pietikäinen

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

cc) en detaljeret redegørelse for, 
hvordan foranstaltningerne bidrager til at 
opnå EU's klima- og miljømål, navnlig 
omstillingen mod at opnå Unionens 
klimamål for 2030 og overholdelse af 
målsætningen om klimaneutralitet i EU i 
2050 i overensstemmelse med forordning 
XXXX/XX (den europæiske klimalov), 
herunder oplysninger om, hvordan:

Or. en

Ændringsforslag 1001
Aurore Lalucq

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en detaljeret redegørelse for, 
hvordan foranstaltningerne forventes at 
sikre, at mindst 40 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til integration af 
klimaændringer og 10 % til 
biodiversitetsrelaterede foranstaltninger 
og målsætninger for miljømæssig 
bæredygtighed på grundlag af den 
metode, som Kommissionen har stillet til 
rådighed i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 1002
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

cc) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til EU's klima- og miljømål, 
navnlig til at nå Unionens opdaterede 
klimamål for 2030 og målsætningen om 
klimaneutralitet i 2050

Or. en

Ændringsforslag 1003
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen respekterer 
principperne for god regeringsstyrelse, og 
hvordan midlerne beskyttes mod eventuel 
korruption og illegal anvendelse

Or. en

Ændringsforslag 1004
Martin Hojsík

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) foranstaltningerne skal bidrage til 
at opnå et horisontalt udgiftsmål for 
biodiversitet på 10 %

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag ville muliggøre dobbelttælling, da opnåelse af biodiversitetsmålet kan 
fremmes ved hjælp af klimarelaterede udgifter.
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Ændringsforslag 1005
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) et sammendrag af høringerne med 
interessenterne, jf. artikel 14, stk. 5

Or. en

Ændringsforslag 1006
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en kønsspecifik 
konsekvensanalyse, som skal oplyse om de 
i planen indeholdte foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 1007
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) en detaljeret redegørelse for, 
hvordan foranstaltningerne forventes at 
sikre, at mindst 37 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til integration af 
klimaændringer på grundlag af den 
metode, som Kommissionen har stillet til 
rådighed i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 2a, og en påvisning af, hvordan de 
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væsentligt mindsker den nationale 
klimavenlige investeringskløft

Or. en

Ændringsforslag 1008
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) en begrundelse for, at ingen af de i 
planen indeholdte 
investeringsforanstaltninger resulterer i 
en interessekonflikt for så vidt angår 
gennemførelsen af EU-budgettet

Or. en

Ændringsforslag 1009
Martin Hojsík

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) foranstaltningerne overholder 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade på grundlag af de retningslinjer, 
der stilles til rådighed af Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 3

Or. en

Ændringsforslag 1010
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) foranstaltningerne skal bidrage til 
at nå målet om integration af 
klimaændringer på 40 % i hver enkelt 
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genopretnings- og resiliensplan
Or. en

Ændringsforslag 1011
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ce) foranstaltningerne skal bidrage til 
at opnå udgiftsmålet for biodiversitet på 
10 %

Or. en

Ændringsforslag 1012
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cf) foranstaltningerne overholder 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade på grundlag af de retningslinjer, 
der stilles til rådighed af Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 3

Or. en

Ændringsforslag 1013
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fire år 
og for investeringernes vedkommende 
over en periode på højst syv år

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst syv år; 
de valgte delmål og slutmål skal gøre det 
muligt at gennemføre infrastrukturelle 
investeringer, som på grund af deres 
omfang og kompleksitet kan tage længere 
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tid at gennemføre
Or. en

Begrundelse

Valget af de relevante delmål og slutmål skal ikke hindre eller afskrække inklusionen heraf i 
genopretnings- og resiliensplanerne for infrastrukturelle investeringer, som på grund af deres 
omfang og kompleksitet tager længere tid at gennemføre.

Ændringsforslag 1014
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fire år 
og for investeringernes vedkommende over 
en periode på højst syv år

d) påtænkte videnskabsbaserede og 
tidsbestemte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fire år 
og for investeringernes vedkommende over 
en periode på højst syv år

Or. en

Ændringsforslag 1015
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fire år 
og for investeringernes vedkommende over 
en periode på højst syv år

d) påtænkte tydelige delmål og slutmål 
og en vejledende tidsplan for 
gennemførelsen af de vækstfremmende 
reformer over en periode på højst fire år og 
for investeringernes vedkommende over en 
periode på højst syv år

Or. en

Ændringsforslag 1016
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fire år 
og for investeringernes vedkommende over 
en periode på højst syv år

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode løbende frem 
til den 31. december 2024, og for 
investeringernes vedkommende over en 
periode løbende frem til den 31. december 
2027

Or. en

Ændringsforslag 1017
Markus Ferber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fire år 
og for investeringernes vedkommende over 
en periode på højst syv år

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst to år 
og for investeringernes vedkommende over 
en periode på højst syv år

Or. en

Ændringsforslag 1018
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fire år 
og for investeringernes vedkommende over 
en periode på højst syv år

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fem år 
og for investeringernes vedkommende over 
en periode på højst ni år

Or. en

Ændringsforslag 1019
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de planlagte investeringsprojekter 
og den dertil knyttede investeringsperiode

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

Or. en

Ændringsforslag 1020
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de planlagte investeringsprojekter 
og den dertil knyttede investeringsperiode

e) de planlagte investeringsprojekter 
og den dertil knyttede investeringsperiode 
samt den i artikel 23 omhandlede 
evalueringsmekanisme

Or. en

Ændringsforslag 1021
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de planlagte investeringsprojekter 
og den dertil knyttede investeringsperiode

e) de planlagte bæredygtige 
investeringsprojekter og den dertil knyttede 
investeringsperiode

Or. en

Ændringsforslag 1022
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de reformer og investeringsprojekter, 
der er omfattet af den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan (også 
benævnt "genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger"), behørigt begrundet og 
med angivelse af, hvordan de står mål med 
den forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de vækstfremmende reformer og 
bæredygtige investeringsprojekter, der er 
omfattet af den indgivne genopretnings- og 
resiliensplan (også benævnt 
"genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger"), tydeligt 
begrundet og med angivelse af, hvordan de 
stemmer overens med princippet om 
omkostningseffektivitet og står mål med 
den forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen

Or. en

Ændringsforslag 1023
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de reformer og investeringsprojekter, 
der er omfattet af den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan (også 
benævnt "genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger"), behørigt begrundet og 
med angivelse af, hvordan de står mål med 
den forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de vækstfremmende reformer og 
bæredygtige investeringsprojekter, der er 
omfattet af den indgivne genopretnings- og 
resiliensplan (også benævnt 
"genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger"), tydeligt 
begrundet og med angivelse af, hvordan de 
stemmer overens med princippet om 
omkostningseffektivitet og står mål med 
den forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen

Or. en

Ændringsforslag 1024
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de reformer og investeringsprojekter, 
der er omfattet af den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan (også 
benævnt "genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger"), behørigt begrundet og 
med angivelse af, hvordan de står mål med 
den forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de reformer og investeringsprojekter, 
der er omfattet af den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan (også 
benævnt "genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger"), behørigt begrundet og 
med angivelse af, hvordan de står mål med 
den forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, samt omkostninger 
forbundet med manglende handling for så 
vidt angår den miljømæssige og 
klimamæssige omstilling

Or. en

Ændringsforslag 1025
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de reformer og investeringsprojekter, 
der er omfattet af den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan (også 
benævnt "genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger"), behørigt begrundet og 
med angivelse af, hvordan de står mål med 
den forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de reformer og investeringsprojekter, 
der er omfattet af den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan (også 
benævnt "genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger"), behørigt begrundet og 
med angivelse af, hvordan de står mål med 
den forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, herunder en uafhængig 
vurdering af deres sandsynlighed for at 
fejle

Or. en

Ændringsforslag 1026
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de reformer og investeringsprojekter, 
der er omfattet af den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan (også 
benævnt "genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger"), behørigt begrundet og 
med angivelse af, hvordan de står mål med 
den forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de reform- og 
investeringsforanstaltninger, der er 
indeholdt i den indgivne genopretnings- og 
resiliensplan (også benævnt 
"genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger"), behørigt 
begrundet og med angivelse af, hvordan de 
stemmer overens med princippet om 
omkostningseffektivitet og står mål med 
dens forventede sociale og økonomiske 
virkning

Or. en

Ændringsforslag 1027
Johan Van Overtveldt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de reformer og investeringsprojekter, 
der er omfattet af den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan (også 
benævnt "genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger"), behørigt begrundet og 
med angivelse af, hvordan de står mål 
med den forventede virkning for 
økonomien og beskæftigelsen

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de reformer og investeringsprojekter, 
der er omfattet af den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan (også 
benævnt "genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger"), behørigt begrundet med 
angivelse af, at den forventede virkning for 
økonomien og beskæftigelse ikke kan 
opnås ved hjælp af andre mere 
omkostningseffektive midler

Or. en

Ændringsforslag 1028
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra f a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) andelen af de estimerede samlede 
omkostninger for genopretnings- og 
resiliensplanen, jf. litra f), der allokeres til 
bæredygtige økonomiske aktiviteter som 
omhandlet i forordning (EU) 2020/852, 
fordelt på de enkelte miljømål

Or. en

Ændringsforslag 1029
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en begrundelse for, hvordan 
genopretnings- og resiliensplanen 
opfylder de i artikel 4a fastsatte 
minimumskrav til allokering

Or. en

Ændringsforslag 1030
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis det er relevant, oplysninger 
om eksisterende eller planlagt EU-
finansiering

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

Or. en

Ændringsforslag 1031
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) en redegørelse for, hvordan de 
planlagte reformer og investeringer 
imødegår udfordringerne for god og 
effektiv offentlig forvaltning og 
kapacitetsmangler via 
kapacitetsopbygning

Or. en

Ændringsforslag 1032
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) de ledsageforanstaltninger, der 
eventuelt er behov for

h) de ledsageforanstaltninger, der 
eventuelt er behov for, navnlig i relation 
til at afbøde de udpegede negative 
miljømæssige, økonomiske og sociale 
indvirkninger, og deres bidrag til at øge 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens 

Or. en

Ændringsforslag 1033
Isabel Benjumea Benjumea

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) de ledsageforanstaltninger, der 
eventuelt er behov for

h) de ledsageforanstaltninger, der 
eventuelt er behov for, bl.a. med hensyn til 
at reducere det nationale bureaukrati og 
øge anvendelsen af offentlig-private 
partnerskaber

Or. en
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Ændringsforslag 1034
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) de ledsageforanstaltninger, der 
eventuelt er behov for

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

Or. en

Ændringsforslag 1035
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) et sammendrag af de afholdte 
høringer med de lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedsparter, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter i forbindelse med 
udarbejdelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen, og hvordan indlæggene 
fra de lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedsparter, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter blev taget i 
betragtning, og hvis interessenterne 
ønsker det, skal deres udtalelser og 
detaljerne fra høringerne, herunder de 
relevant delmål og slutmål, og de i 
forbindelse med gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen 
planlagte dialoger vedlægges de nationale 
reformprogrammer eller, om fornødent, 
de nationale genopretnings- og 
resiliensplaner

Or. en

Ændringsforslag 1036
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) oplysninger om, hvordan 
kommunerne, de lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedsparterne, 
civilsamfundsorganisationerne, herunder 
ungdomsorganisationer, er blevet hørt, 
hvordan deres udtalelse blev taget i 
betragtning, og, såfremt de hørte aktører 
ønsker det, tilvejebringelse af deres 
skriftlige bidrag

Or. en

Ændringsforslag 1037
José Gusmão

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) et sammendrag af de afholdte 
høringer med lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedsparter og repræsentanter 
fra sociale bevægelser i forbindelse med 
udarbejdelse af genopretnings- og 
resiliensplanen

Or. en

Ændringsforslag 1038
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) en begrundelse for, hvordan 
reformtilsagnene udgør en omfattende 
reformpakke

Or. en
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Ændringsforslag 1039
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

j) den berørte medlemsstats ordninger 
for effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder de foreslåede tidsbestemte og 
videnskabsbaserede delmål og slutmål 
samt bæredygtighedsindikatorer, således 
at man kan måle fremskridtene mod 
opnåelse af miljømålene i 
overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet

Or. en

Ændringsforslag 1040
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1041
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1042
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1043
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) de af medlemsstaterne indførte 
ordninger for at beskytte EU's 
økonomiske interesser, herunder 
foranstaltninger til forebyggelse, 
påvisning, korrektion og undersøgelse af 
uregelmæssigheder og svig, 
tilbagesøgningen af tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler 
og om fornødent idømmelse af 
sanktioner; medlemsstater skal anvende 
de af Kommissionen tilvejebragte IT-
værktøjer

Or. en
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Ændringsforslag 1044
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 - stk. 3 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1045
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 15 - stk. 3 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1046
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) en redegørelse for 
medlemsstaternes planer, systemer og 
konkrete foranstaltninger med hensyn til 
at forebygge, opdage og korrigere 
interessekonflikter, korruption og svig i 
forbindelse med anvendelsen af de af 
denne facilitet afledte midler, herunder 
dem, der har til formål at undgå 
dobbeltfinansiering fra andre EU-
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programmer
Or. en

Ændringsforslag 1047
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) oplysninger om, hvordan 
genopretnings- og resiliensfaciliteten kan 
bidrage til sunde finanspolitikker på 
mellemlang og lang sigt, navnlig i de 
tilfælde, hvor genopretnings- og 
resiliensfaciliteten indeholder et 
tilskudselement

Or. en

Ændringsforslag 1048
Moritz Körner, Nicola Beer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) forpligtelsen til at samarbejde fuldt 
ud med Den Europæiske 
Anklagemyndighed

Or. en

Ændringsforslag 1049
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) oplysninger i relation til 
spørgsmålet om, hvordan genopretnings- 
og resiliensplanen skaber europæisk 
merværdi



PE657.420v01-00 276/284 AM\1213689DA.docx

DA

Or. en

Ændringsforslag 1050
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) en begrundelse for, hvordan 
genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at skabe europæisk merværdi

Or. en

Ændringsforslag 1051
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kc) en begrundelse for, at 
genopretnings- og resiliensplanen ikke vil 
erstatte tilbagevendende nationale 
budgetudgifter

Or. en

Ændringsforslag 1052
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kd) en begrundelse for, hvordan 
genopretnings- og resiliensplanen 
stemmer overens med principperne i EU-
strategien for ligestilling mellem kønnene 
for 2020-2025

Or. en
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Ændringsforslag 1053
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Inden vedtagelse af genopretnings- 
og resiliensplanen skal medlemsstaterne, 
såfremt det er relevant, inddrage de 
nationale og regionale parlamenter og 
gennemføre høringer af interessenter, 
herunder økonomiske partnere og 
arbejdsmarkedets parter, repræsentanter 
for civilsamfundet, eksperter, 
forskningsinstitutioner, arbejdsgivere, 
fagforeninger og fællesskabsbaserede 
organisationer, i overensstemmelse med 
artikel [6] i forordning (EU) .../... [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 1054
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, 
Pedro Marques

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. tilsagn om, at finansiel bistand 
alene ydes til virksomheder, som 
overholder de gældende kollektive aftaler 
og undlader at foretage tilbagekøb af 
aktier, udbetale udbytte til aktionærer 
eller bonusser til ledere frem til 31. 
december 2022 med henblik på at sikre, at 
midler går til eksempelvis bevarelse af 
arbejdspladser fremfor belønninger til 
aktionærer

Or. en
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Ændringsforslag 1055
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan senest den 
15. oktober indgive en ajourføring af 
deres årlige genopretnings- og 
resiliensplaner sammen med 
budgetforslaget for det efterfølgende år.

Or. en

Ændringsforslag 1056
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Pedro Marques

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Modtagende virksomheder bør 
sikre sig, at de ikke deltager i 
indberetningspligtige skatteordninger i 
henhold til direktiv 2018/822 for så vidt 
angår grænseoverskridende ordninger.

Or. en

Ændringsforslag 1057
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner kan medlemsstaterne 
anmode Kommissionen om at organisere 
en udveksling af bedste praksis, for at den 
anmodende medlemsstat kan drage fordel 
af andre medlemsstaters erfaringer. 

udgår
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Medlemsstaterne kan også anmode om 
teknisk støtte under instrumentet for 
teknisk støtte i overensstemmelse med den 
relevante forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1058
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner kan medlemsstaterne 
anmode Kommissionen om at organisere 
en udveksling af bedste praksis, for at den 
anmodende medlemsstat kan drage fordel 
af andre medlemsstaters erfaringer. Den 
tekniske støtte skal fuldt ud overholde de 
nationale regler og praksisser for 
kollektive overenskomstforhandlinger. 
Denne støtte må ikke underminere 
arbejdsmarkedsparternes rolle eller 
bringe autonomien ved kollektive 
overenskomstforhandlinger i fare. 
Medlemsstaterne kan også anmode om 
teknisk støtte under instrumentet for 
teknisk støtte i overensstemmelse med den 
relevante forordning. Kommissionen skal 
stille alle relevante oplysninger til 
rådighed for Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 1059
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner kan medlemsstaterne 

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

anmode Kommissionen om at organisere 
en udveksling af bedste praksis, for at den 
anmodende medlemsstat kan drage fordel 
af andre medlemsstaters erfaringer. 
Medlemsstaterne kan også anmode om 
teknisk støtte under instrumentet for 
teknisk støtte i overensstemmelse med den 
relevante forordning. Den tekniske bistand 
overholder fuldt ud de nationale regler og 
praksisser for kollektive 
overenskomstforhandlinger. De tekniske 
bistandsaktiviteter må ikke underminere 
arbejdsmarkedsparternes rolle eller 
bringe autonomien ved kollektive 
overenskomstforhandlinger i fare.

Or. en

Ændringsforslag 1060
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner kan medlemsstaterne 
anmode Kommissionen om at organisere 
en udveksling af bedste praksis, for at den 
anmodende medlemsstat kan drage fordel 
af andre medlemsstaters erfaringer. 
Medlemsstaterne kan også anmode om 
teknisk støtte under instrumentet for 
teknisk støtte i overensstemmelse med den 
relevante forordning, uden at 
arbejdsmarkedsparternes rolle 
undermineres og med fuld respekt for de 
nationale regler og praksisser vedrørende 
kollektive overenskomstforhandlinger.

Or. en

Ændringsforslag 1061
Karlo Ressler, Tomislav Sokol
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1062
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at sikre større 
gennemsigtighed og ansvarlighed kan 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
indbyde de repræsentanter for 
medlemsstaterne, der er ansvarlige for 
genopretnings- og resiliensplanen, til at 
give møde for udvalgene med henblik på 
at fremlægge genopretnings- og 
resiliensplanen. Kommissionen skal stille 
relevante oplysninger til rådighed for 
Europa-Parlamentet og Rådet samtidig og 
på lige fod. Kommissionen skal via en 
onlineplatform stille udkastet og de 
endelige versioner af de nationale 
genopretnings- og resiliensplaner, 
Kommissionens eventuelle henstillinger til 
forbedringer af planerne forud for 
godkendelse og et detaljeret sammendrag 
af de i stk. 16 omhandlede vurderinger 
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samt den detaljerede bedømmelse, som de 
indgivne planer modtager, til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 1063
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hver enkelt medlemsstat skal 
organisere et partnerskab med de 
kompetente regionale og lokale 
myndigheder, civilsamfund, miljømæssige 
partnere og organer, som er ansvarlige 
for at fremme social inklusion, de 
grundlæggende rettigheder, rettigheder 
for personer med handicap, ligestilling 
mellem kønnene og ikkediskrimination. 
Medlemsstaten skal inddrage disse 
partnere i udarbejdelsen, gennemførelsen 
og overvågningen af genopretning og 
resiliens. Tilrettelæggelsen og 
gennemførelsen af partnerskabet skal ske 
i overensstemmelse med Kommissionens 
delegerede forordning (EU) nr. 240/2014.

Or. en

Ændringsforslag 1064
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 1065
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Genopretnings- og resiliensplaner 
skal udarbejdes under behørig 
inddragelse af interessenter såsom 
kommuner, lokale og bymæssige 
myndigheder (herunder nationale og 
regionale hovedstæder og/eller de 10 
største byer i den pågældende 
medlemsstat), regionale regeringer, 
NGO'er og civilsamfundsorganisation er 
samt fagforeninger og repræsentanter for 
den økonomiske sektor i 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 1066
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne bør sikre 
partnerskabsprincippet i forbindelse med 
genopretnings- og resiliensplanernes 
udarbejdelse og bygge videre på tilgangen 
med flerniveaustyring samt sikre, at 
civilsamfund og arbejdsmarkedsparter 
inddrages.
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Or. en


