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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom denna förordning inrättas en 
facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) som ett tillfälligt 
instrument utformat för att hantera de 
negativa effekterna och konsekvenserna 
av covid-19-pandemin i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 571
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 572
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. ekonomiskt bidrag: icke 
återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd som 
finns tillgängligt för tilldelning eller som 
tilldelas medlemsstaterna inom faciliteten, 
lån: en icke revolverande kreditlinje som 
finns tillgängligt för tilldelning eller som 
tilldelas medlemsstaterna inom faciliteten 
och

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. den europeiska 
planeringsterminen för samordning av 
den ekonomiska politiken (nedan kallad 
den europeiska planeringsterminen): det 
förfarande som anges i artikel 2-a i rådets 
förordning (EG) nr 1466/9720.

utgår

__________________
20 Rådets förordning (EG) nr 1466/97 av 
den 7 juli 1997 om förstärkning av 
övervakningen av de offentliga 
finanserna samt övervakningen och 
samordningen av den ekonomiska 
politiken (EGT L 209, 2.8.1997, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 574
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. den europeiska planeringsterminen 
för samordning av den ekonomiska 
politiken (nedan kallad den europeiska 
planeringsterminen): det förfarande som 
anges i artikel 2-a i rådets förordning (EG) 
nr 1466/9720.

3. den europeiska planeringsterminen 
för samordning av politiken för hållbar 
utveckling (nedan kallad den europeiska 
planeringsterminen): det förfarande som 
anges i artikel 2-a i rådets förordning (EG) 
nr 1466/9720 och ramen för att underlätta 
genomförandet av den europeiska gröna 
given, den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och målen för hållbar 
utveckling, och anpassad efter de politiska 
behoven av att reagera på den rådande 
krisen och de framtida utmaningarna, 
som bland annat beskrivs i 
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kommissionens meddelande om den 
årliga strategin för hållbar tillväxt 202020a 
och den europeiska planeringsterminens 
vår- och sommarpaket 2020,

__________________ __________________
20 Rådets förordning (EG) nr 1466/97 av 
den 7 juli 1997 om förstärkning av 
övervakningen av de offentliga finanserna 
samt övervakningen och samordningen av 
den ekonomiska politiken (EGT L 209, 
2.8.1997, s. 1).

20 Rådets förordning (EG) nr 1466/97 av 
den 7 juli 1997 om förstärkning av 
övervakningen av de offentliga finanserna 
samt övervakningen och samordningen av 
den ekonomiska politiken (EGT L 209, 
2.8.1997, s. 1).
20a Kommissionens meddelande 
COM(2019) 650 final av den 17 december 
2019.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. europeiskt mervärde: vid 
tillämpningen av denna förordning det 
värde som uppstår till följd av unionens 
ingripande, och som inte ingår i det värde 
(på grund av olika faktorer, däribland 
samordningsvinster, rättssäkerhet, större 
effektivitet eller komplementaritet) som 
annars skulle ha skapats av 
medlemsstaterna av egen kraft,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. nationell plan för återhämtning 
och resiliens (nedan kallad nationell 
plan): den fyraåriga plan som består av 
enskilda reform- och investeringsåtgärder 
som ska utarbetas och skickas in av varje 
medlemsstat i syfte att tilldela finansiellt 
stöd till medlemsstaterna inom faciliteten,

Or. en

Ändringsförslag 577
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. nationell plan för återhämtning 
och resiliens: den fyraåriga plan som 
består av enskilda reform- och 
investeringsåtgärder som ska utarbetas 
och skickas in av varje medlemsstat i syfte 
att tilldela finansiellt stöd till 
medlemsstaterna inom faciliteten,

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. strategisk autonomi: definieras i 
förhållande till verksamhet som är 
berättigad till finansiering som en del av 
det strategiska europeiska 
investeringspolitiska fönstret enligt artikel 
7.5 i förordning .../... [Nya InvestEU-
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förordningen],
Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. delmål: ett objektivt mätbart och 
verifierbart politiskt mål som en 
medlemsstat förpliktar sig att uppfylla 
fullt ut på ett juridiskt bindande sätt; att 
ett delmål uppnås är en förutsättning för 
en delbetalning,

Or. en

Ändringsförslag 580
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. ekonomisk och social resiliens: 
förmågan att hantera ekonomiska 
chocker och uppnå långsiktiga 
strukturella förändringar på ett rättvist 
och inkluderande sätt för att stärka 
livskvaliteten och välbefinnandet för alla,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. överensstämmelse med principen 
”orsaka ingen betydande skada”: att avstå 
från att stödja eller bedriva ekonomisk 
verksamhet som orsakar betydande skada 
för miljömål i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 17 i förordning 
(EU) 2020/852 (taxonomiförordningen),

Or. en

Ändringsförslag 583
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. minimiskyddsåtgärder: de 
förfaranden som definieras i artikel 18 i 
förordning (EU) 2020/852 
[taxonomiförordningen],

Or. en

Ändringsförslag 584
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3d (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. unionens klimat- och miljömål: 
unionens klimatmål enligt förordning 
(EU) .../... [EU:s klimatlag] och unionens 
miljömål enligt det senaste 
miljöhandlingsprogrammet,

Or. en

Ändringsförslag 585
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3e. resiliens: förmågan att hantera 
sociala, ekonomiska och miljörelaterade 
chocker och ihållande strukturella 
förändringar på ett hållbart sätt för att 
bevara samhällets välfärd på ett socialt 
inkluderande sätt, utan att äventyra arvet 
för framtida generationer,

Or. en

Ändringsförslag 586
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, utbildning och 
kompetens, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
sysselsättning och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet. De planer 
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finansiella systemens stabilitet. för återhämtning och resiliens som 
upprättas av medlemsstaterna ska särskilt 
fokusera på följande politikområden:
a) Strukturella reformer och projekt 
som förbättrar medlemsstaternas 
långsiktiga ekonomiska konkurrenskraft 
och resiliens, inbegripet utveckling av 
modern medicinsk infrastruktur, 
diversifiering av leveranskedjor, lösningar 
för verksamhets- och tjänstekontinuitet, 
särskilt till stöd för små och medelstora 
företag, åtgärder för krisförebyggande 
och -beredskap, reformer av förvaltningen 
i syfte att minimera den administrativa 
bördan och initiativ för 
kompetensutveckling och omskolning. 
b) Åtgärder till stöd för 
omställningen till en digital ekonomi 
inbegripet utveckling av en digital 
infrastruktur, av 5G-infrastruktur, 
digitalisering av samhälle och förvaltning, 
tillgång till digitalt arbete, främjande av 
digital kompetens och forskning, 
datalagrings- och datautbyteskapacitet, 
forskning och utveckling om autonom 
körning och artificiell intelligens.
c) Åtgärder till stöd för den minskade 
användningen av fossila bränslen i 
samhället på lång sikt och omställningen 
till en cirkulär ekonomi, inbegripet 
utvecklingen av en modern och hållbar 
transportinfrastruktur, särskilt utbyggnad 
av en hållbar gränsöverskridande 
infrastruktur för e-mobilitet och vätgas, 
utveckling av alternativa drivmedel för 
alla transportsätt och utveckling av 
infrastrukturen för hållbar energilagring 
och -distribution. moderna lösningar för 
uppvärmning och nedkylning, 
decentraliserade energi-, gas- och 
vätgasnät, högeffektivitetsbyggnader, 
utveckling av koldioxidneutrala 
industriella processer.
Medlemsstaterna måste lägga 50 % av 
alla utgifter inom planerna för 
återhämtning och resiliens på åtgärder 
som hör samman med punkterna a–c i 
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denna artikel.
Or. en

Ändringsförslag 587
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
följande politikområden:

a) uppåtgående ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning,

b)  mildrande av de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av covid-19-
krisen,
c) den gröna omställningen till en 
koldioxidneutral ekonomi senast 2050 i 
linje med den europeiska gröna given, 
Parisavtalet och Förenta nationernas mål 
för hållbar utveckling, samtidigt som de 
arbetstagare som kan påverkas av 
omställningen skyddas,
d) den digitala omställningen, 
samtidigt som de arbetstagare som kan 
påverkas av omställningen skyddas,
e) främjande av socialpolitik, sociala 
rättigheter och socialt skydd i linje med 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och Förenta nationernas mål 
för hållbar utveckling, inbegripet 
stärkandet av offentliga hälso- och 
sjukvårdssystem, sociala infrastrukturer 
och sociala tjänster särskilt för unga, 
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barn och sårbara grupper, förbättring av 
den institutionella och administrativa 
resiliensen och kapaciteten för 
krisrespons, främjande av hållbara 
bostäder för alla, hantering av 
energifattigdom, bevarande av 
sysselsättning, skapande av sysselsättning 
av hög kvalitet och hantering av 
fattigdom,
f)  främjande av politiska strategier 
om jämställdhet, lika möjligheter och 
inkludering,
g) utbildning och kompetens, 
inbegripet yrkesutbildning, omskolning 
och kompetensutveckling,
h) forskning och innovation,
i) konkurrenskraft, resiliens och 
produktivitet,
j) möjliggörande av hållbara 
investeringar i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 
[taxonomiförordningen],
k) främjande av rättvis, inkluderande 
och hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 588
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
följande europeiska prioriterade 
politikområden, som ska följas i de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens:
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sysselsättning och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet.

1) den gröna omställningen till 
unionens klimat- och miljömål,
2) den öppna digitala omställningen, 
inbegripet den digitala 
kompetensutvecklingen i våra samhällen,
3) förbättrad social, ekonomisk och 
institutionell resiliens och krisberedskap.
Bilaga IIIa till denna förordning ger icke-
bindande vägledning om reform- och 
investeringsåtgärder som faller inom 
dessa tre prioriterade europeiska 
politikområden. Dessutom kan facilitetens 
tillämpningsområde avse nationella 
politiska prioriteringar, i områden med 
anknytning till ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, den gröna och 
digitala omställningen, hälsa, 
konkurrenskraft, resiliens, produktivitet, 
utbildning och kompetens, forskning och 
innovation, smart, jämställd och hållbar 
tillväxt för alla, sysselsättning och 
investeringar samt de finansiella systemens 
stabilitet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska ge en 
integrerad strategi för unionens effektiva 
och enhetliga återhämtning och ska avse 
följande prioriterade europeiska 
politikområden:
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finansiella systemens stabilitet.
– Grön omställning, inom ramen för den 
gröna given, av unionens uppdaterade 
klimatmål inför 2030 och EU:s mål om 
klimatneutralitet senast 2050, samtidigt 
som principen om att inte orsaka 
betydande skada uppfylls.
– Digital omvandling, inom ramen för den 
digitala agendan.
– Ekonomisk sammanhållning, 
produktivitet och konkurrenskraft, inom 
ramen för industri- och SMF-
strategierna.
– Social sammanhållning inom ramen för 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter.
– Institutionell resiliens, i syfte att öka 
krisreaktionskapaciteten.
– Politik för Next Generation, i samband 
med målen för den europeiska 
kompetensagendan, ungdomsgarantin 
och barngarantin.

Or. en

Ändringsförslag 590
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
följande viktiga politikområden:

– Ekonomisk konvergens och social 
sammanhållning inom EU i enlighet med 
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FN:s mål för hållbar utveckling och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.
– Grön omställning i enlighet med målen 
för den europeiska gröna given och 
Parisavtalet. Samtidigt skyddas 
arbetstagare som kan drabbas av negativa 
konsekvenser till följd av sådana 
produktionsomställningar.
– Digital omvandling, med beaktande av 
den digitala agendan.
– Ekonomisk resiliens, i syfte att främja 
forskning och innovation, 
kvalitetssysselsättning och hållbara 
investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 591
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
följande sju huvudsakliga politikområden:

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, kultur, utbildning 
och kompetens, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, socialt 
skydd, högkvalitativ sysselsättning och 
investeringar, jämställdhet och 
inkludering av personer med 
funktionsnedsättning, de finansiella 
systemens stabilitet, social dialog och 
stärkta demokratiska system, inbegripet 
effektiva och oberoende domstolssystem 
samt mediepluralism och mediefrihet.

Or. en

Ändringsförslag 593
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, kultur, utbildning 
och kompetens, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, socialt 
skydd, högkvalitativ sysselsättning och 
investeringar, jämställdhet och 
inkludering av personer med 
funktionsnedsättning, de finansiella 
systemens stabilitet, social dialog och 
stärkta demokratiska system, inbegripet 
effektiva och oberoende domstolssystem 
samt mediepluralism och mediefrihet.

Or. en
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Ändringsförslag 594
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, med beaktande av målen 
i den industriella strategin och SMF-
strategin och behovet av att förstärka 
produktionskedjornas funktion och 
resiliens, hälsa, konkurrenskraft, resiliens, 
produktivitet, utbildning och kompetens, 
forskning och innovation, smart tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar samt 
de finansiella systemens stabilitet. 
Tillämpningsområdet ska också främja en 
hållbar ekonomi, med särskild hänvisning 
till från jord till bord-strategin och 
strategin för biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 595
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 596
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 597
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AM\1213689SV.docx 19/276 PE657.420v01-00

SV

sysselsättning och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet.

innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar av 
hög kvalitet samt de finansiella systemens 
stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 598
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen samt omställningen till en 
resilient omsorgsekonomi, hälsa, 
konkurrenskraft, resiliens, produktivitet, 
utbildning och kompetens, jämställdhet, 
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sysselsättning och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet.

forskning och innovation, smart och 
hållbar tillväxt för alla, sysselsättning och 
investeringar samt de finansiella systemens 
stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 600
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 601
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

sysselsättning och investeringar, trygg 
försörjning av energiresurser och kritiska 
råmaterial samt de finansiella systemens 
stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 602
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 604
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
sex huvudsakliga politikområden – den 
gröna omställningen, med hänsyn till 
målen för den gröna given, unionens nya 
mål inför 2030 och uppnåendet av 
klimatneutralitet i enlighet med unionens 
mål som föreskrivs i [klimatlag].

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 607
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 608
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 609
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 610
Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 613
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 614
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ekonomisk sammanhållning, 
produktivitet och konkurrenskraft, med 
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beaktande av målen för industri- och 
SMF-strategierna, och behovet av att 
stärka produktionskedjornas funktion och 
resiliens, även genom att främja 
exportinriktningen för EU:s mikroföretag 
och små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 615
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Territoriell sammanhållning, med 
hänsyn tagen till olika regionkategorier i 
enlighet med definitionerna i 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser angående [...] genom att 
gynna de mindre utvecklade regionerna.

Or. fr

Ändringsförslag 616
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Den digitala omställningen ska 
fullt ut avspegla erfarenheterna från 
området informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) under 
pandemin, särskilt inom hälso- och 
sjukvård samt skolor. 

Or. en

Ändringsförslag 617
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – strecksats 1 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En rättvis grön omställning, med 
beaktande av målen för den gröna given. 
(Orden ”rättvis grön omställning” ersätter 
”grön omställning” i hela texten.)

Or. en

Ändringsförslag 618
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – strecksats 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Social och territoriell 
sammanhållning, med beaktande av 
målen för den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, Förenta nationernas 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, social dialog 
och stärkta demokratiska system. 
(Orden ”social och territoriell 
sammanhållning” ersätter ”social 
sammanhållning” i hela texten.)

Or. en

Ändringsförslag 619
Aurore Lalucq

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den facilitet som inrättas genom denna 
förordning ska inte gälla för följande:
1. Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, transport, distribution, 
lagring eller förbränning av fossila 
bränslen.
2. Avveckling, drift, anpassning eller 
uppförande av kärnkraftverk.
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3. Investeringar för att minska 
växthusgasutsläpp från sådan verksamhet 
som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG.
4.  Fordon med förbränningsmotor.
5. Utbyggnad av luftfartskapaciteten.
6. Utbyggnad av motorvägar.
7. Maritima fartyg som drivs av 
kondenserad naturgas och diesel, med 
undantag för investeringar för att 
modifiera befintliga fartyg så att de 
betydligt förbättrar sin energieffektivitet 
och sina utsläpp av växthusgaser.
8. Infrastruktur för fossil gas 
(kondenserad naturgas/komprimerad 
naturgas) för transporter.

Or. en

Ändringsförslag 620
Martin Hojsík

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ges befogenhet att anta en 
delegerad akt senast den 31 december 
2020 för att komplettera denna förordning 
genom att utveckla riktlinjerna om 
principen att ”inte orsaka betydande 
skada”, i den mening som avses i artikel 
2.17 i EU-förordning 2019/2088 om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar som 
ska lämnas inom den finansiella 
tjänstesektorn och, för miljörelaterade 
frågor, i artikel 17 i förordning 2020/852 
om inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar 
(taxonomiförordningen). För dessa 
riktlinjer ska kommissionen använda de 
kriterier som fastställs i EU:s 
taxonomiförordning, där så är möjligt. De 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med dessa 
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riktlinjer.
Or. en

Ändringsförslag 621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Planerna för återhämtning och resiliens 
ska uppfylla följande krav: – Minst 40 % 
av beloppet från planen för återhämtning 
och resiliens ska bidra till den rättvisa 
gröna omställningen.
– Minst 20 % av beloppet från planen för 
återhämtning och resiliens ska bidra till 
den digitala omvandlingen.
– Minst 30 % av beloppet från planen för 
återhämtning och resiliens ska bidra till 
den sociala och territoriella 
sammanhållningen.
– Minst 10 % av beloppet från planen för 
återhämtning och resiliens ska bidra till 
Next Generation.

Or. en

Ändringsförslag 622
José Gusmão

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 623
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet ska varken direkt eller 
indirekt stödja investeringar som rör 
produktion, bearbetning, distribution, 
lagring, transport eller förbränning av 
fossila bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 624
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ges befogenhet att anta en 
delegerad akt senast den 31 december 
2020 för att komplettera denna förordning 
genom att utveckla riktlinjerna om 
principen att ”inte orsaka betydande 
skada”, i den mening som avses i artikel 
2.17 i EU-förordning 2019/2088 om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar som 
ska lämnas inom den finansiella 
tjänstesektorn och, för miljörelaterade 
frågor, i artikel 17 i förordning 2020/852 
om inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar 
(taxonomiförordningen). Kommissionen 
ska använda de kriterier som fastställs i 
EU:s taxonomiförordning, där så är 
möjligt. De nationella planerna för 
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återhämtning och resiliens ska vara 
förenliga med dessa riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 625
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Negativt tillämpningsområde

Konsumtionsutgifter och finansiering av 
reguljära löpande budgetutgifter ska inte 
vara berättigade till stöd från denna 
facilitet.

Or. en

Ändringsförslag 626
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att förbättra människors 
livskvalitet på kort, medellång och lång 
sikt genom att bidra till att åtgärda 
utmaningarna i de sex politikområden 
som avses i artikel 3, och därmed till att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
förbättra medlemsstaternas sociala och 
ekonomiska resiliens och 
anpassningsförmåga, lindra krisens sociala 
och ekonomiska konsekvenser och stödja 
den rättvisa gröna och digitala 
omställningen, bidra till att återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier, 
öka den högkvalitativa sysselsättningen 
efter covid-19-krisen, främja hållbar 
tillväxt och stärka de sociala 
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infrastrukturerna på ett rättvist och 
inkluderande sätt. Särskild 
uppmärksamhet bör läggas på samspelet 
och kopplingarna mellan de sex 
politikområden som identifieras i artikel 3 
och hur en sammanhängande 
helhetsstrategi kan säkerställas för att öka 
det övergripande välbefinnandet.

Or. en

Ändringsförslag 627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att fokusera på de prioriterade 
europeiska politikområdena och 
därigenom sträva efter att förbättra 
medlemsstaternas resiliens, 
anpassningsförmåga och krisberedskap, 
lindra krisens sociala, 
jämställdhetsrelaterade och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna 
omvandlingen mot unionens klimat- och 
miljömål, inbegripet unionens klimatmål 
och de nationella klimatmålen inför 2030 
och den öppna digitala omställningen, och 
därigenom bidra till att återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier, 
öka sysselsättningen efter covid-19-krisen, 
säkerställa omvandlingen mot en 
omsorgsekonomi, skydda de offentliga 
investeringsnivåerna och främja hållbar, 
jämställd tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 628
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
och miljömässiga omställning genom att 
förbättra medlemsstaternas resiliens och 
anpassningsförmåga, lindra krisens sociala 
och ekonomiska konsekvenser och stödja 
den gröna och digitala omställningen, och 
därigenom bidra till att återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier, 
öka sysselsättningen efter covid-19-krisen 
och främja hållbar tillväxt, en hög nivå av 
miljöskydd och EU:s klimatmål enligt 
förordningen om inrättande av en ram för 
att uppnå klimatneutralitet och om 
ändring av förordning (EU) 2018/1999 
(EU:s klimatlag).

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga och 
bidra till unionens strategiska oberoende, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, främst genom att 
genomföra den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, och stödja den gröna 
och digitala omställningen, främst genom 
att uppnå unionens uppdaterade 
klimatmål inför 2030 och målet med 
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klimatneutralitet 2050, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 630
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att underlätta de politikområden 
som avses i artikel 3, och därigenom 
främja unionens uppåtgående ekonomiska, 
sociala och territoriella konvergens och 
sammanhållning, bekämpa ojämlikhet och 
socialt utanförskap, förbättra 
medlemsstaternas resiliens och 
anpassningsförmåga, lindra covid-19-
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, samtidigt som 
arbetstagare som kan drabbas av negativa 
konsekvenser på grund av 
omställningarna skyddas, bidra till att 
återställa unionens tillväxtpotential, öka 
sysselsättningen efter covid-19-krisen och 
främja rättvis och hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 631
Martin Hojsík

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 

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

genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga och 
bidra till unionens strategiska oberoende, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja omställningen för 
att uppnå den europeiska gröna givens 
miljö- och klimatmål, inbegripet EU:s mål 
med en klimatneutral union senast 2050 
samt den digitala omställningen, och 
därigenom bidra till att återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier, 
öka sysselsättningen efter covid-19-krisen 
och främja hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 632
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala, ekonomiska och 
demografiska konsekvenser, som kan 
stärka medborgarnas förtroende för de 
europeiska institutionerna, och stödja den 
hållbara gröna, digitala och demografiska 
omställningen, och därigenom bidra till att 
återställa tillväxtpotentialen och 
möjliggöra konvergens i unionens 
ekonomier, öka sysselsättningen efter 
covid-19-krisen och främja en hållbar 
ekonomisk långsiktig tillväxt som 
förstärks av 
miljöeffektivitetsförbättringar, åtgärder 
för en resilient hälso- och sjukvård, 
klimatåtgärder och åtgärder för social 
inkludering.

Or. en
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Ändringsförslag 633
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att stödja återhämtningen och 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
förbättra medlemsstaternas resiliens, dess 
kritiska infrastruktur och 
anpassningsförmåga, lindra krisens sociala 
och ekonomiska konsekvenser och stödja 
den gröna och digitala omställningen, och 
därigenom bidra till att återställa 
tillväxtpotentialen och den långsiktiga 
konkurrenskraften i unionens ekonomier, 
öka sysselsättningen efter covid-19-krisen 
och främja smart, hållbar tillväxt för alla, 
samt konnektivitet, och på så sätt behålla 
det ekonomiska stödets mervärde i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 634
Linea Søgaard-Lidell

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, främst genom att 
uppnå unionens uppdaterade klimatmål 
inför 2030 och målet med 
klimatneutralitet 2050, stödja 
drivkrafterna för unionens ekonomi, 
inbegripet nystartade företag och små och 
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medelstora företag, och därigenom bidra 
till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja medlemsstaternas 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning genom att förbättra 
medlemsstaternas resiliens och 
anpassningsförmåga, lindra krisens sociala 
och ekonomiska konsekvenser, och 
därigenom bidra till att återställa 
tillväxtpotentialen i medlemsstaternas 
ekonomier, öka sysselsättningen efter 
covid-19-krisen och stödja 
internationaliseringen, resiliensen och 
diversifieringen i leveranskedjorna och 
ökningen av produktionen och 
sysselsättningen, särskilt i de hårdast 
drabbade sektorerna, exempelvis turism 
och livsmedelskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 636
Linea Søgaard-Lidell

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 

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

konkurrenskraft, resiliens och 
anpassningsförmåga, lindra krisens sociala 
och ekonomiska konsekvenser och stödja 
den gröna och digitala omställningen, och 
därigenom bidra till att återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier, 
öka sysselsättningen efter covid-19-krisen 
och främja hållbar tillväxt. Förbättringen 
av den ekonomiska konkurrenskraften 
och motverkandet av protektionism är 
avgörande för att återfå en hållbar 
ekonomi för alla.

Or. en

Ändringsförslag 637
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 638
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 640
Nicolae Ştefănuță
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, stödja de reformer 
som är nödvändiga för anslutning till 
euroområdet för de medlemsstater som 
har förpliktat sig att ansluta sig, öka 
sysselsättningen efter covid-19-krisen och 
främja hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 641
Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 642
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1.  Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa den påskyndade 
utvecklingen av verksamhet som är 
förenlig med klimatavtalet från Paris och 
minska verksamheten utanför unionens 
ekonomier, öka sysselsättningen efter 
covid-19-krisen och främja hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 643
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 644
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 645
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, och därigenom bidra till att 
återställa tillväxtpotentialen i 
medlemsstaternas ekonomier, främja en 
jämlikhetskultur efter covid-19-krisen och 
främja hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 647
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 648
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 650
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 651
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 653
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 654
Marc Angel
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 655
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Åtgärder som stärker 
utbildningsinfrastrukturen i tidig ålder, 
från noll till tolv år, för att anpassa 
skolgrupper efter hälsokraven på grund 
av covid-19 och följa WHO:s 
rekommendationer.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Faciliteten ska bidra till målen för 
EU:s politik och till att stärka den inre 
marknaden, via genomförandet av 
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åtgärder, exempelvis följande:
– åtgärder som omsätter målen från 
Parisavtalet och den gröna given i 
praktiken och bidrar till att uppnå EU:s 
mål, bidrar till en progressivt minskad 
användning av fossila bränslen i 
samhället, bland annat genom 
finansiering av energiinfrastruktur, 
särskilt smarta elnät och övergångsgasnät 
(exempelvis naturgas och/eller vätgas), 
energieffektivitetsåtgärder, inklusive 
åtgärder för att utveckla smarta 
fjärrvärmesystem,
– åtgärder för att främja digital 
infrastruktur, digitalisering av nationella 
system och arbetsplatser, förbättra 
tillgången till digitalt arbete och främja 
digital kompetens,
– åtgärder till stöd för den ekonomiska 
återhämtningen och stabiliteten, inklusive 
solvensåtgärder, incitament för 
anpassning till industripolitik, ekosystem 
och diversifiering av leveranskedjor, små 
och medelstora företag, forskning och 
innovation, företagande, utveckling av 
transportinfrastruktur, exempelvis 
transeuropeiska transportnät, mobilitet i 
städer och smarta lösningar för städer, 
exempelvis en laddningsinfrastruktur för 
eldriven mobilitet, hållbar turism, även 
genom utveckling av turisminfrastruktur, 
investeringar i hållbart jordbruk, 
exempelvis utveckling av 
jordbruksinfrastruktur eller inrättningar 
för livsmedelsproduktion samt åtgärder 
för att främja landsbygdsutveckling, 
åtgärder för att mildra krisens effekt på 
antagningsprocessen av den 
gemensamma valutan av medlemsstater 
utanför euroområdet,
– åtgärder som stärker systemen för social 
trygghet och social välfärd, livslångt 
lärande och utbildning, inkluderande 
arbetsmarknadspolitik, inbegripet social 
dialog, skapande av högkvalitativa 
arbetstillfällen, kamp mot fattigdom, 
inkomstskillnader och bristande 
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jämställdhet, främjande av social 
integration, bekämpning av 
energifattigdom och skapande av lika 
möjligheter samt ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, inklusive 
integrerade territoriella investeringar,
– åtgärder för att stärka vård- och 
omsorgssystemens motståndskraft, 
tillgänglighet och kapacitet, även genom 
utveckling av vårdinfrastruktur, förbättra 
effektiviteten i den offentliga 
förvaltningen och de nationella systemen, 
bland annat genom att minimera den 
administrativa bördan, förbättra 
effektiviteten i rättssystemen och 
penningtvättstillsynen,
– åtgärder som främjar utbildning och 
färdigheter, även genom utveckling av en 
utbildningsinfrastruktur, kompetensens 
roll genom en generationsbaserad 
inriktning på prioriteringarna för 
kompetenshöjning, omskolning av 
arbetskraften, integrationsprogram för 
arbetslösa, strategier för att investera i 
barns och ungdomars tillgång och 
möjligheter när det gäller utbildning, 
hälsa, kost, sysselsättning och bostäder 
samt politik som överbryggar 
generationsklyftan.

Or. en

Ändringsförslag 657
José Gusmão

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Faciliteten ska bidra till målen för 
unionens politik, FN:s mål för hållbar 
utveckling, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, Parisavtalet och 
stärkandet av den inre marknaden genom 
genomförande av åtgärder för att göra 
följande:
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– omsätter målen i Parisavtalet och den 
gröna given i praktiken, vilket bidrar till 
en utfasning av fossila bränslen i 
ekonomin,
– stöder den ekonomiska återhämtningen 
och industripolitiken, bidrar till 
diversifieringen av leveranskedjorna och 
främjandet av korta produktions-
/distributionskanaler, små och medelstora 
företag, forskning och innovation och 
utveckling av hållbar infrastruktur,
– stärker systemen för social trygghet och 
social välfärd, livslångt lärande och 
utbildning, arbetsmarknadspolitik baserad 
på robusta arbetstagarrättigheter för att 
bekämpa den ökande utsattheten i arbete, 
inbegripet social dialog, skapande av 
högkvalitativa arbetstillfällen, kamp mot 
fattigdom, inkomstskillnader och 
bristande jämställdhet, främjande av 
social integration, bekämpning av 
energifattigdom och skapande av lika 
möjligheter,
– stärker de offentliga vård- och 
omsorgssystemens resiliens, tillgänglighet 
och kapacitet,
– främjar utbildning och färdigheter, 
rollen för kompetenshöjning, omskolning 
av arbetskraften, strategier för att 
investera i barns och ungdomars tillgång 
och möjligheter när det gäller utbildning, 
hälsa, kost, sysselsättning och bostäder.

Or. en

Ändringsförslag 658
Andrey Novakov

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Faciliteten ska bidra till målen för 
EU:s politik genom att genomföra 
åtgärder, exempelvis följande:
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– åtgärder för att stärka vård- och 
omsorgssystemens resiliens, tillgänglighet 
och kapacitet, förbättra effektiviteten i 
den offentliga förvaltningen och de 
nationella systemen, bland annat genom 
att minimera den administrativa bördan, 
förbättra effektiviteten i rättssystemen, 
penningtvättstillsynen och stärker 
systemen för att hantera migration och 
gränsförvaltning,
– åtgärder till stöd för ekonomisk 
återhämtning och stabilitet, incitament för 
anpassning till industripolitiken, 
ekosystemen och diversifieringen av 
leveranskedjor, små och medelstora 
företag, forskning och innovation, 
företagande, turism, utveckling av hållbar 
infrastruktur, utveckling av 
jordbruksinfrastruktur, åtgärder för att 
mildra krisens effekter på den 
gemensamma valutans antagande av 
medlemsstaterna utanför euroområdet.

Or. en

Ändringsförslag 659
Martin Hojsík

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Faciliteten ska bidra till målen för 
unionens politik, FN:s mål för hållbar 
utveckling, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, Parisavtalet och 
stärkandet av den inre marknaden genom 
genomförande av åtgärder såsom
– åtgärder som i praktiken omsätter 
målen i Parisavtalet samt den gröna given 
och leder till att uppnå unionens nya mål 
för 2030, vilket bidrar till en gradvis 
utfasning av fossila bränslen i ekonomin 
och till att uppnå klimatneutralitet i 
enlighet med unionens mål enligt 
förordning XXXX/XX (EU:s klimatlag).

Or. en



AM\1213689SV.docx 53/276 PE657.420v01-00

SV

Ändringsförslag 660
Aurore Lalucq

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Faciliteten ska bidra till målen för 
unionens politik, FN:s mål för hållbar 
utveckling, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, Parisavtalet och 
stärkandet av den inre marknaden genom 
genomförande av åtgärder såsom
– åtgärder som i praktiken omsätter 
målen i Parisavtalet samt den gröna given 
och leder till att uppnå unionens nya mål 
för 2030, vilket bidrar till en gradvis 
utfasning av fossila bränslen i ekonomin 
och till att uppnå klimatneutralitet i 
enlighet med unionens mål enligt 
[klimatlagen].

Or. en

Ändringsförslag 661
Luděk Niedermayer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Faciliteten ska bidra till målen för 
unionens politik genom att genomföra 
åtgärder som väsentligt skulle påskynda 
ökningen av IKT-kompetensen, särskilt på 
grundskole- och gymnasienivå, samt 
åtgärder som främjar användning av 
teknik för e-lärande, distans- eller 
projektbaserad inlärning, särskilt på 
grundskole- och gymnasienivå, och skulle 
vara tillgänglig för elever i hela EU.

Or. en
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Ändringsförslag 662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Faciliteten ska bidra till målen för 
Europeiska unionens politik. Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och genomförandet av 
Parisavtalet, samt främja förbindelserna 
mellan Europas ekonomier, samhällen 
och institutioner.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Bilaga IV till denna förordning 
ger icke-bindande vägledning om reform- 
och investeringsåtgärder som faller inom 
de europeiska politikområden som avses i 
artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 664
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

och tidsbundna delmål och mål för 
reformer och investeringar, på grundval av 
harmoniserade indikatorer och metoden 
för att redovisa naturkapital, som anges i 
deras planer för återhämtning, resiliens och 
omställning. Detta särskilda mål ska 
eftersträvas i nära samarbete med 
oberoende vetenskapliga experter och de 
berörda medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 665
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För att uppnå detta allmänna mål 
ska det särskilda målet för faciliteten vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att uppnå de delmål och mål för 
reformer och investeringsåtgärder som 
anges i deras planer för återhämtning och 
resiliens, i enlighet med de gemensamma 
europeiska prioriterade politikområden 
som definieras i artikel 3. Detta särskilda 
mål ska eftersträvas i nära samarbete med 
de berörda medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 666
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För att uppnå detta allmänna mål 
ska det särskilda målet för faciliteten vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att uppnå de delmål och mål för 
strukturella reformer (däribland de som 
rör system för offentlig förvaltning) och 
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Detta särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

investeringar som anges i deras planer för 
återhämtning och resiliens. Detta särskilda 
mål ska eftersträvas i nära samarbete med 
de berörda medlemsstaterna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 669
Linea Søgaard-Lidell

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Reformer och investeringar som 
påbörjats av medlemsstaterna efter den 1 
februari 2020 är stödberättigade inom 
ramen för faciliteten för reform och 
återhämtning.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Faciliteten ska ge ekonomiskt stöd 
till projekt på området för utfasning av 
koldioxid, digitalisering och stöd till små 
och medelstora företag enligt följande:
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- 40 % av de åtgärder som finansieras 
inom faciliteten ska bidra till att uppnå 
unionens mål för utfasning av koldioxid, 
särskilt genom att investera i utveckling 
av ny teknik och bygga ut infrastruktur. 
Det ska innefatta gas och vätgas,
- 40 % av de åtgärder som finansieras 
inom faciliteten ska bidra till att uppnå 
unionens digitaliseringsmål, även genom 
att bidra till forskning, infrastruktur och 
utveckling av e-tjänster,
- 20 % av de totala åtgärderna ska vara 
öronmärkta för stöd till små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Faciliteten för återhämtning och 
resiliens ska endast stödja projekt som 
respekterar principen ”orsaka inte 
betydande skada” som definieras i 
förordning (EU) 2020/852 om inrättande 
av en ram för att underlätta hållbara 
investeringar.
Genom en delegerad akt som kompletterar 
denna förordning ska kommissionen 
fastställa detaljerade regler för 
tillämpningen av ”orsaka inte betydande 
skada” på faciliteten för återhämtning 
och resiliens med hjälp av de kriterier som 
avses i förordning (EU) 2020/852 om 
inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar.

Or. en
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Ändringsförslag 673
Martin Hojsík

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att bidra till och skapa 
fullständig överensstämmelse med målen i 
Parisavtalet och den europeiska gröna 
given ska minst 37 % av beloppet för varje 
plan för återhämtning och resiliens bidra 
till att integrera klimatåtgärder och 10 % 
ska bidra till biologisk mångfald. Alla 
medel inom planerna för återhämtning 
och resiliens ska respektera kriterierna 
för ”orsaka inte betydande skada” som 
avses i förordning (EU) 2020/852 
[förordning om inrättande av en ram för 
att underlätta hållbara investeringar].

Or. en

Motivering

I sin resolution 2020/2732(RSP) krävde Europaparlamentet bindande mål om 30 % för 
klimatet och 10 % för den biologiska mångfalden. Europaparlamentet bör för konsekvensens 
skull begära >37 % i klimatutgifter (i överensstämmelse med kommissionens bedömning 
Fiche n° 84 om klimatintegrering av den 27/08/2020) för att nå klimatmålet om 30 % som 
beslutades av EUCO för den fleråriga budgetramen och Next Generation EU och 10 % 
utgifter för biologisk mångfald i faciliteten för återhämtning och resiliens. Enligt denna 
strategi kommer dubbel beräkning att ske: uppnåendet av målen för biologisk mångfald kan 
underlättas av klimatrelaterade utgifter.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stöd från faciliteten får inte 
ersätta återkommande nationella 
budgetutgifter och ska respektera 
principen om additionalitet från 
unionsfinansiering. Återkommande 
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kostnader från investeringar och reformer 
ska dock beaktas i kostnadsberäkningen 
av planen för återhämtning och resiliens 
om de har direkta positiva strukturella 
fördelar och om den negativa effekten på 
saldot i de offentliga finanserna bara är 
tillfälliga.

Or. en

Ändringsförslag 675
Aurore Lalucq

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Faciliteten ska endast stödja 
återkommande nationella budgetutgifter 
eller skattesänkningar som planeras som 
permanenta om det kan bevisas att dessa 
utgifter eller skattesänkningar bidrar till 
ett av de mål som föreskrivs i artikel 3, 
samtidigt som åtgärder har vidtagits för 
att säkerställa att åtgärder för klimatet 
och den biologiska mångfalden och 
miljömässig hållbarhet inte skadas av 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 676
Nicolae Ştefănuță

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stöd från faciliteten ska inte vara 
ett substitut för nationella utgifter och det 
ska respektera additionalitetsprincipen, 
om inte en medlemsstat på vederbörligt 
sätt kan motivera begränsade nationella 
kostnadsöverföringar för att uppnå det 
europeiska genomsnittet för nationella 
utgifter i utbildnings- och 
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forskningssektorerna.
Or. en

Ändringsförslag 677
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Faciliteten för återhämtning och 
resiliens ska säkerställa att 50 % av 
faciliteten stöder klimatåtgärder i enlighet 
med målen i den europeiska gröna given 
och klimatavtalet från Paris. 
Medlemsstaterna ska identifiera och 
spåra klimatutgifter genom att använda 
de kriterier som fastställs i EU:s 
taxonomiförordning.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Projekten ska ge mervärde för EU 
och prioritet ska ges till antingen 
gränsöverskridande projekt eller projekt 
som på grund av överspillningseffekter 
skapar europeiskt mervärde i mer än en 
medlemsstat eller region.

Or. en

Ändringsförslag 679
Johan Van Overtveldt

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

2a. Faciliteten ska inte ersätta 
återkommande nationella utgifter och 
medlemsstaterna ska behålla minst 
samma nivå i sina offentliga investeringar 
jämfört med den genomsnittliga nivån på 
dess offentliga investeringar de fem 
föregående åren.

Or. en

Ändringsförslag 680
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 682
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Återkommande offentliga utgifter 
ska inte finansieras från denna facilitet.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Faciliteten ska inte ersätta 
normala nationella budgetutgifter.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Faciliteten ska inte finansiera 
projekt som är skadliga för den inre 
marknaden eller som skulle bidra till dess 
fragmentering.

Or. en

Ändringsförslag 685
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Allmänna principer för investeringar och 

reformåtgärder inom ramen för 
nationella planer för återhämtning och 

resiliens
1. Faciliteten ska endast stödja 
verksamheter som inte orsakar betydande 
skada för ett eller flera av de miljömål 
som avses i artikel 9 i förordning (EU) 
2020/852 i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 17 i förordning (EU) 2020/852 och 
som bedrivs i överensstämmelse med de 
minimiskyddsåtgärder som avses i artikel 
18 i förordning (EU) 2020/852.
2. Faciliteten ska inte stödja 
verksamheter som leder till inlåsning av 
koldioxidintensiva tillgångar som 
underminerar uppnåendet av unionens 
klimat- och miljömål. Det får i synnerhet 
inte stödja investeringar som rör följande:
a) avveckling, drift, anpassning eller 
livstidsförlängning av kärnkraftverk, samt 
hantering eller förvaring av kärnavfall,
b) prospektering, produktion, 
bearbetning, distribution, lagring och 
förbränning av fossila bränslen,
c) deponering av avfall,
d) anläggningar för 
avfallsförbränning,
e) flygplatsinfrastruktur, utom i de 
yttersta randområdena,
f) fordon utrustade med 
förbränningsmotorer med inre 
förbränning.
3. Minst 40 % av den beräknade 
totalkostnaden för alla planer för 
återhämtning och resiliens som avses i 
artikel 15 ska tilldelas verksamheter som 
bidrar väsentligt till mildrande av eller 
anpassning till klimatförändringarna i 
enlighet med artiklarna 10 och 11 i 
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förordning (EU) 2020/852. Minst 10% av 
den beräknade totalkostnaden för alla 
planer för återhämtning och resiliens ska 
dessutom tilldelas verksamheter som 
bidrar väsentligt till något av de andra 
miljömålen enligt denna förordning. 
Kommissionen ska anpassa en delegerad 
akt i enlighet med artikel 25a till att 
precisera metoden och den relaterade 
rapporteringsbestämmelsen för att stödja 
medlemsstaterna så att de kan uppfylla 
kraven i detta stycke och övervaka 
efterlevnaden av dessa krav.
Alla medel som tilldelas det prioriterade 
europeiska politikområdet för den gröna 
omställningen, som avses i artikel 14.1, 
ska stödja ekonomisk verksamhet som 
klassificeras som miljömässigt hållbar i 
enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 
2020/852.
4. Investerings- och reformåtgärder 
som stöds av faciliteten ska inte ersätta 
någon återkommande nationell 
budgetutgift eller nationella 
budgetskyldigheter.
5. Faciliteten ska inte stödja 
investeringar och reformåtgärder som 
inte medför en varaktig effekt, eller som 
minskar statens intäkter under en 
utdragen tidsperiod eller permanent, 
exempelvis skatte- eller 
avgiftssänkningar.
6. Investerings- och reformåtgärder 
som stöds av faciliteten ska respektera 
principen om jämställdhet och säkerställa 
en jämställd effekt när det gäller 
sysselsättning och ekonomiska fördelar, i 
syfte att balansera investeringar i kvinno- 
och mansdominerade sektorer, inbegripet 
investeringar i omsorgsekonomin. Den 
totala effekten av åtgärderna i nationella 
planer ska beaktas i nationella 
jämställdhetskonsekvensbedömningar 
som lämnas till kommissionen och vara 
en nödvändig del av utvärderingen av 
faciliteten.
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7. Investerings- och reformåtgärder 
som stöds av faciliteten och som omfattar 
köp och/eller licensiering av program- 
och maskinvara inom IT ska respektera 
principerna om tillgänglighet, 
interoperabilitet, energieffektivitet och 
skydd av personuppgifter, främja 
användning av lösningar med öppen källa 
och ge incitament för kommersiella 
transaktioner med små och medelstora 
företag och nystartade företag.
8. Utan att det påverkar de 
tilldelningskrav som avses i artikel 3 ska 
medlemsstaten säkerställa en 
behovsbaserad tilldelning av medel som 
tas emot från faciliteten av kommuner 
och lokala regeringar och anslå minst 10 
% av sitt högsta ekonomiska bidrag, som 
avses i artikel 10, till kommuner och 
lokala regeringar, och se till att de får 
direkt åtkomst till dessa resurser. 
Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 25a för att precisera 
de arrangemang som ska göras av 
medlemsstaterna för att dela ut resurser 
från faciliteten till kommuner och lokala 
regeringar.
9. Investeringar och reformåtgärder 
som planerades efter den 1 februari 2020 
och som rör de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av covid-19-pandemin i 
framtiden ska vara berättigade till stöd 
från faciliteten för återhämtning och 
resiliens, förutsatt att de uppfyller de krav 
som föreskrivs i denna förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
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Övergripande krav
1. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 16.2a säkerställa följande: 
a) Faciliteten får inte strida mot EU:s 
strategiska och ekonomiska intressen. 
Därför får stöd inte ges till projekt som 
ingår i tredjeländers strategiska 
investeringsplaner, som omfattas av 
tillämpningsområdet för de faktorer som 
sannolikt kan inverka på säkerhet eller 
allmänordning som medlemsstaterna och 
kommissionen ska beakta enligt artikel 4 i 
förordning 2019/452.
b) Faciliteten ska inte ersätta 
återkommande nationella budgetutgifter 
och respekterar additionalitetsprincipen 
för unionsfinansiering. 
c) Planerna för återhämtning och 
resiliens skapar europeiskt mervärde, det 
vill säga det värde som följer av 
unionsinsatser, utöver det värde som 
annars skulle ha skapats av 
medlemsstaterna ensamma, och den 
berörda medlemsstaten kommer att samla 
betydande fördelar till följd av 
synergieffekter med andra planer för 
återhämtning och resiliens.
d) Planen för återhämtning och 
resiliens är förenlig med EU-strategin för 
jämställdhet 2020–2025.
e) Faciliteten ska anslå minst 37 % 
av den beräknade totalkostnaden för alla 
planer för återhämtning och resiliens som 
avses i artikel 15 till verksamheter som 
bidrar till att mildra 
klimatförändringarna.
f) Varje plan för återhämtning och 
resiliens ska följa följande minimikrav för 
anslag: 
– 20 % till den gröna omställningen till 
klimatneutralitet före 2050, med 
beaktande av målen för den gröna given. 
– 20 % till omställningen till ett 
konkurrenskraftigt, öppet och tillgängligt 
digitalt samhälle och en digital ekonomi, 
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särskilt genom att hjälpa till med 
digitaliseringen av den privata sektorn, 
skolor och offentlig förvaltning, inklusive 
domstolar, med beaktande av målen för 
den digitala agendan. 
– 20 % till politik för Next Generation, 
särskilt inom utbildning, barnpolitik och 
ungdomsarbetslöshet, inklusive 
yrkesutbildning, med beaktande av målen 
för den europeiska kompetensagendan, 
ungdomsgarantin och barngarantin. 
2. Om planen för återhämtning och 
resiliens inte är förenlig med de 
övergripande kraven som anges ovan 
kommer planen inte att anses vara 
berättigad till finansiering. Den berörda 
medlemsstaten får göra en ansökan om 
tekniskt stöd inom ramen för instrumentet 
för tekniskt stöd för att förbättra 
utarbetandet av förslag under kommande 
cykler. 

Or. en

Ändringsförslag 687
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Genom det belopp på 334 950 000 
000 EUR som avses i artikel 3.2 a ii i 
förordning [EURI], i löpande priser, 
tillgängligt för icke återbetalningspliktigt 
stöd, om inte annat följer av artikel 4.4 och 
4.8 i förordning [EURI].

a) Genom det belopp på 200 000 000 
000 EUR som avses i artikel 3.2 a ii i 
förordning [EURI], i löpande priser, 
tillgängligt för icke återbetalningspliktigt 
stöd, om inte annat följer av artikel 4.4 och 
4.8 i förordning [EURI].

Or. en

Ändringsförslag 688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

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

a) Genom det belopp på 334 950 000 
000 EUR som avses i artikel 3.2 a ii i 
förordning [EURI], i löpande priser, 
tillgängligt för icke återbetalningspliktigt 
stöd, om inte annat följer av artikel 4.4 och 
4.8 i förordning [EURI].

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

Or. en

Ändringsförslag 689
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Genom det belopp på 334 950 000 
000 EUR som avses i artikel 3.2 a ii i 
förordning [EURI], i löpande priser, 
tillgängligt för icke återbetalningspliktigt 
stöd, om inte annat följer av artikel 4.4 och 
4.8 i förordning [EURI].

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

Or. en

Ändringsförslag 690
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Genom det belopp på 334 950 000 
000 EUR som avses i artikel 3.2 a ii i 
förordning [EURI], i löpande priser, 
tillgängligt för icke återbetalningspliktigt 
stöd, om inte annat följer av artikel 4.4 och 
4.8 i förordning [EURI].

a) Genom det belopp på 0 EUR som 
avses i artikel 3.2 a ii i förordning [EURI], 
i löpande priser, tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd, om inte annat 
följer av artikel 4.4 och 4.8 i förordning 
[EURI].

Or. de

Ändringsförslag 691
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Genom det belopp på 267 955 000 
000 EUR som avses i artikel 3.2 b i 
förordning [EURI], i löpande priser, 
tillgängligt för lånestöd till medlemsstater 
enligt artiklarna 12 och 13, om inte annat 
följer av artikel 4.5 i förordning [EURI].

b) Genom det belopp på 267 955 000 
000 EUR som avses i artikel 3.2 b i 
förordning [EURI], i löpande priser, 
tillgängligt för icke revolverande lånestöd 
till medlemsstater enligt artiklarna 12 och 
13, om inte annat följer av artikel 4.5 i 
förordning [EURI].

Or. en

Ändringsförslag 692
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Genom det belopp på 267 955 000 
000 EUR som avses i artikel 3.2 b i 
förordning [EURI], i löpande priser, 
tillgängligt för lånestöd till medlemsstater 
enligt artiklarna 12 och 13, om inte annat 
följer av artikel 4.5 i förordning [EURI].

b) Genom det belopp på 100 000 000 
000 EUR som avses i artikel 3.2 b i 
förordning [EURI], i löpande priser, 
tillgängligt för lånestöd till medlemsstater 
enligt artiklarna 12 och 13, om inte annat 
följer av artikel 4.5 i förordning [EURI].

Or. de

Ändringsförslag 693
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Genom det belopp på 267 955 000 
000 EUR som avses i artikel 3.2 b i 
förordning [EURI], i löpande priser, 
tillgängligt för lånestöd till medlemsstater 
enligt artiklarna 12 och 13, om inte annat 
följer av artikel 4.5 i förordning [EURI].

b) Genom det belopp på 120 000 000 
000 EUR som avses i artikel 3.2 b i 
förordning [EURI], i löpande priser, 
tillgängligt för lånestöd till medlemsstater 
enligt artiklarna 12 och 13, om inte annat 
följer av artikel 4.5 i förordning [EURI].

Or. en
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Ändringsförslag 694
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Genom det belopp på 267 955 000 
000 EUR som avses i artikel 3.2 b i 
förordning [EURI], i löpande priser, 
tillgängligt för lånestöd till medlemsstater 
enligt artiklarna 12 och 13, om inte annat 
följer av artikel 4.5 i förordning [EURI].

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

Or. en

Ändringsförslag 695
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Genom det belopp på 267 955 000 
000 EUR som avses i artikel 3.2 b i 
förordning [EURI], i löpande priser, 
tillgängligt för lånestöd till medlemsstater 
enligt artiklarna 12 och 13, om inte annat 
följer av artikel 4.5 i förordning [EURI].

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

Or. en

Ändringsförslag 696
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Upp till 10 % av det belopp som 
avses i artikel 5.1a och 5.1b ska tilldelas 
för finansiering av de projekt av 
gemensamt europeiskt intresse som avses i 
artikel 5a. De belopp som finansierar 
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projekten av gemensamt europeiskt 
intresse ska tilldelas från andelarna till de 
medlemsstater där projekten ska 
genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 697
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 698
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 699
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De belopp som avses i punkt 1 a får 
också täcka utgifter för den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för att förvalta varje 
instrument och för att uppnå dess mål, 
särskilt studier, expertmöten, informations- 
och kommunikationsåtgärder, inbegripet 

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

övergripande information om unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de har 
anknytning till denna förordnings mål, 
utgifter för it-nätverk som fokuserar på 
informationsbehandling och -utbyte, 
gemensamma it-verktyg samt alla andra 
utgifter för tekniskt och administrativt stöd 
som kommissionen och medlemsstaterna 
eller mellanliggande förvaltningsombud 
har för förvaltningen av varje instrument. 
Utgifterna får också täcka kostnader för 
annan stödverksamhet såsom 
kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt på fältet samt kostnader för 
inbördes rådgivning och experter för 
bedömning och genomförande av reformer 
och investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 700
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AM\1213689SV.docx 75/276 PE657.420v01-00

SV

och investeringar. och investeringar. Resekostnader ska vara 
exkluderade.

Or. en

Motivering

För att ta målen för den gröna given på allvar, och med tanke på kraven på social distans, 
bör resor exkluderas från de utgifter som ersätts.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 703
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I EU:s förslag till budget 2025 ska 
kommissionen beräkna det förväntade 
beloppet för outnyttjade 
åtagandebemyndiganden och anslag som 
dragits tillbaka som är tillgängliga för 
icke-återbetalningspliktigt stöd som avses 
i punkt 1.b i denna artikel.
Det förväntade beloppet för outnyttjade 
åtagandebemyndiganden och anslag som 
dragits tillbaka som är tillgängliga för 
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icke-återbetalningspliktigt stöd som avses 
i punkt 1.b i denna artikel ska föras in i 
EU:s budget som externa inkomster i 
enlighet med artikel 21.5 i 
budgetförordningen i EU:s förslag till 
budget 2025.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I EU:s förslag till budget 2025 ska 
kommissionen beräkna det förväntade 
beloppet för outnyttjade 
åtagandebemyndiganden och anslag som 
dragits tillbaka som är tillgängliga för 
icke-återbetalningspliktigt stöd som avses 
i punkt 1 led b i denna artikel.
Det förväntade beloppet för outnyttjade 
åtagandebemyndiganden och anslag som 
dragits tillbaka som är tillgängliga för 
icke-återbetalningspliktigt stöd som avses 
i punkt 1.b i denna artikel ska föras in i 
EU:s budget som externa inkomster i 
enlighet med artikel 21.5 i 
budgetförordningen i EU:s förslag till 
budget 2025.

Or. en

Ändringsförslag 705
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid tillämpningen av denna 
förordning ska den högsta 
stödintensiteten för investeringar som 
görs av mikroföretag, små och medelstora 
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företag och andra företag, på det sätt som 
avses i kommissionens förordning (EU) 
651/2014 och i kommissionens förordning 
(EU) 702/2014, ökas med 25 %, förutsatt 
att det högsta totala stödet inte överstiger 
90 % av de stödberättigade kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 706
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Projekt av gemensamt europeiskt intresse
Det belopp som anges i artikel 5.1ba ska 
användas för finansiering av projekt av 
gemensamt europeiskt intresse som har en 
EU-omfattande täckning, med ett stort 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen och till den ekonomiska 
återhämtningen efter covid-19-krisen. 
Projekten av gemensamt europeiskt 
intresse ska införas av kommissionen 
genom delegerade akter där de deltagande 
medlemsstaterna, beloppen, delmålen och 
målen samt de prioriterade 
projekten/projekttyperna anges. Projekten 
av gemensamt europeiskt intresse ska 
vara följande:
– Hållbar turism
– Rymd- och luftfartsindustrin
– Inre vattenvägars farbarhet
– ERTMS i de europeiska 
godskorridorerna
– Gränsöverskridande 
energianslutningar.

Or. en

Ändringsförslag 707
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Outnyttjade medel

De outnyttjade medlen från denna facilitet 
får inte ges ett nytt syfte eller föras över 
till andra budgetrubriker.

Or. en

Ändringsförslag 708
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Medel från program med delad 

förvaltning
Medel som tilldelas medlemsstaterna 
inom ramen för delad förvaltning får på 
deras begäran överföras till faciliteten. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen. Dessa medel ska 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 709
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
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Medel från program med delad 
förvaltning

Medel som tilldelas medlemsstaterna 
inom ramen för delad förvaltning får på 
deras begäran överföras till faciliteten. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen. Dessa medel ska 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 710
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Medel från program med delad 

förvaltning
Medel som tilldelas medlemsstaterna 
inom ramen för delad förvaltning får på 
deras begäran överföras till faciliteten. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen. Dessa medel ska 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 711
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel från program med delad 
förvaltning

Överföring av medel mellan faciliteten för 
återhämtning och resiliens och andra EU-
program
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Or. en

Ändringsförslag 712
Costas Mavrides, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel som tilldelas medlemsstaterna 
inom ramen för delad förvaltning får på 
deras begäran överföras till faciliteten. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen. Dessa medel ska 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 713
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel som tilldelas medlemsstaterna inom 
ramen för delad förvaltning får på deras 
begäran överföras till faciliteten. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen. Dessa medel ska 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

Medel som tilldelas medlemsstaterna inom 
ramen för delad förvaltning får på deras 
begäran överföras till faciliteten. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen. Dessa medel ska 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten och vara föremål för 
samma krav när det gäller sund 
ekonomisk styrning som de ursprungliga 
medlen.

Or. en

Ändringsförslag 714
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel som tilldelas medlemsstaterna inom 
ramen för delad förvaltning får på deras 
begäran överföras till faciliteten. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen. Dessa medel ska 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

Medel som tilldelas medlemsstaterna inom 
ramen för delad förvaltning får på deras 
begäran överföras till faciliteten, med en 
övre gräns på 10 % av medlemsstatens 
finansieringsram. Kommissionen ska 
förvalta dessa medel direkt i enlighet med 
artikel 62.1 a i budgetförordningen. Dessa 
medel ska användas till förmån för den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 715
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel som tilldelas medlemsstaterna inom 
ramen för delad förvaltning får på deras 
begäran överföras till faciliteten. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen. Dessa medel ska 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

Medel som tilldelas medlemsstaterna inom 
ramen för delad förvaltning får på deras 
begäran överföras till faciliteten (med 
undantag för Eruf, Ejflu och ESF+). 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen. Dessa medel ska 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det utestående outnyttjade beloppet i 
faciliteten ska föras över till en 
budgetreserv som kan användas för att 
förstärka EU-program under direkt 



AM\1213689SV.docx 83/276 PE657.420v01-00

SV

förvaltning på områdena forskning och 
innovation (Horisont Europa), utbildning 
(Erasmus+), infrastruktur (fonden för ett 
sammanlänkat Europa), digitalisering (ett 
digitalt Europa) och gränsförvaltning 
(Fonden för integrerad gränsförvaltning).
Budgetreserven ska delvis eller helt 
släppas först efter att kommissionen har 
slagit fast att de program som anges i 
stycke 1 inte kan nå de mål som föreskrivs 
i respektive lagstiftning, utan en ökning 
av finansieringen.
Budgetreserven och senare överföringar 
ska uppfylla reglerna i 
budgetförordningen och vara föremål för 
parlamentets och rådets godkännande.
Det belopp som finns kvar i 
budgetreserven den 31 december 2027 ska 
användas i sin helhet för att betala 
tillbaka den finansiering som har 
utnyttjats av kommissionen för att 
finansiera faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 717
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreslå att en del av 
deras plan för reform och resiliens 
tilldelas instrumentet för tekniskt stöd och 
till program under gemensam förvaltning. 
Det belopp som anslås ska bidra till att 
uppnå målen i denna förordning i 
enlighet med artikel 4. Det belopp som 
anslås ska användas i enlighet med 
reglerna för de fonder till vilka medlen 
förs över och till förmån för den berörda 
medlemsstaten. Ingen medfinansiering 
krävs för det belopp som förs över. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel i 
enlighet med artikel 62.1 a i 
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budgetförordningen. 
En begäran enligt punkt 2 för 
programmen under gemensam 
förvaltning ska innehålla det totala belopp 
som förs över för varje år per fond och 
per regionkategori i förekommande fall, 
den ska vara vederbörligen motiverad och 
den ska åtföljas av det eller de reviderade 
programmen från vilka medel förs över. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver den budgetram som föreskrivs i 
artikel 6.1 får medlemsstaterna föreslå att 
en del av deras plan för reform och 
resiliens tilldelas instrumentet för tekniskt 
stöd. Det belopp som anslås ska bidra till 
att uppnå reformerna och investeringarna 
i de europeiska politikområden som avses 
i artikel 3, särskilt de som hör samman 
med den institutionella resiliensen. Det 
belopp som anslås ska bidra till att öka det 
tekniska stödet till att utarbeta, 
genomföra, revidera och förbättra deras 
planer för återhämtning och resiliens. Det 
belopp som anslås ska användas i enlighet 
med reglerna för de fonder till vilka 
medlen förs över och till förmån för den 
berörda medlemsstaten. Kommissionen 
ska förvalta dessa medel i enlighet med 
artikel 62.1 a i budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 719
Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Utbetalda medel från faciliteten för 
återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna har använt felaktigt 
måste återbetalas. Dessa medel ska 
användas som kompensation för 
nedskärningarna i den fleråriga 
budgetramen eller de kommande 
budgetarna på områdena forskning, 
energiomställning, transportnät och 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 720
Esther de Lange, Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Betalningen av medlen och lånebeloppet 
ska kopplas strikt till de mål och projekt 
som avtalas, för vilka N+-regeln inte 
gäller.

Or. en

Ändringsförslag 721
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreslå att tilldela en 
del av sin plan för återhämtning och 
resiliens till sin medlemsstats avdelning 
under InvestEU-programmet till stöd för 
åtgärder som rör solvensen hos företag 
som är etablerade i en medlemsstat och 
som bedriver verksamhet i unionen. Det 
belopp som anslås ska användas i enlighet 
med reglerna för InvestEU-programmet 
och till förmån för den berörda 
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medlemsstaten. Kommissionen ska 
förvalta dessa medel i enlighet med artikel 
62.1 a i budgetförordningen. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Användning av faciliteten genom eller i 

kombination med InvestEU
1. I enlighet med kraven i denna artikel 
får medlemsstaterna på frivillig basis, i 
planen för återhämtning och resiliens 
tilldela det belopp som ska genomföras 
genom InvestEU. Det belopp som ska 
förvaltas genom InvestEU får användas 
för att stödja solvensen hos företag som är 
etablerade i den berörda medlemsstaten. 
Planen för återhämtning och resiliens ska 
innehålla en motivering för 
användningen av InvestEU-
budgetgarantierna.
I de anslag som avses i första stycket får 
medlemsstaterna tilldela en del av medlen 
i artikel 5.2 som ska tillföras InvestEU för 
det motsvarande InvestEU-stödet för den 
verksamhet som anges i den 
överenskommelse om medverkan som 
avses i artikel [9] i [InvestEU-
förordningen].
2. I en begäran om ändring av en 
plan för återhämtning och resiliens som 
avses i artikel 18 får endast medel från 
kommande budgetår anges.
3. Det belopp som avses i punkt 1 
första stycket ska avsättas för den del av 
EU-garantin som ingår i medlemsstatens 
avdelning.
4. Om en överenskommelse om 
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medverkan enligt artikel [9] i [InvestEU-
förordningen] inte har ingåtts [den 31 
december 2021] för ett belopp som avses i 
punkt 1 ska medlemsstaten lämna in en 
begäran om ändring av planen för 
återhämtning och resiliens i enlighet med 
artikel 18 för att använda motsvarande 
belopp. Den överenskommelse om 
medverkan för ett belopp som avses i 
punkt 1 och som anslagits i en ansökan 
om ändring av en plan för återhämtning 
och resiliens ska ingås samtidigt som 
beslutet om ändring av planen antas.
5. Om ett garantiavtal enligt artikel [9] i 
[InvestEU-förordningen] inte har ingåtts 
inom [nio] månader efter det att 
överenskommelsen om medverkan har 
godkänts ska de belopp föras tillbaka till 
faciliteten och medlemsstaten ska skicka 
in en begäran om en motsvarande 
ändring av planen för återhämtning och 
resiliens.
6. Om ett garantiavtal enligt artikel 
[9] i [InvestEU-förordningen] inte har 
genomförts fullt ut inom [fyra år] efter det 
att det undertecknades får medlemsstaten 
begära att de belopp som anslagits i 
garantiavtalet men som inte täcker 
underliggande lån eller andra 
riskbärande instrument ska behandlas i 
enlighet med punkt 5.
7. Medel som genererats av eller som 
kan härledas från belopp som anslagits 
till InvestEU och som genomförts i form 
av budgetgarantier ska göras tillgängliga 
för medlemsstaten och de ska användas 
till återbetalningspliktiga former av stöd i 
enlighet med planen för återhämtning och 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 723
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Betalningsbemyndigandena av medlen 
och lånebeloppet ska kopplas strikt till de 
mål och projekt som avtalas, utan 
tillämpning av N+-regler.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Faciliteten ska genomföras av 
kommissionen genom direkt förvaltning i 
enlighet med budgetförordningen.

Faciliteten ska genomföras av 
kommissionen genom direkt förvaltning i 
enlighet med budgetförordningen. 
Europeiska unionens revisionsrätt ska 
enligt artikel 287.1 i EUF-fördraget 
granska räkenskaperna för unionens 
samtliga inkomster och utgifter, inklusive 
de som härrör från den aktuella 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 725
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringen av faciliteten, som en del 
av Next Generation EU, ska åtföljas av en 
tydlig och trovärdig återbetalningsplan, 
utan möjlighet att utnyttja den fleråriga 
budgetramen.

Or. en
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Ändringsförslag 726
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För den hållbara finansieringen av 
faciliteten ska kommissionen och rådet 
förplikta sig att införa en tydlig och 
bindande kalender för en korg med nya 
egna medel som ska komma in i unionens 
budget under nästa fleråriga budgetram. 
Beloppet för de nya egna medlen ska vara 
tillräckliga för att omfatta minst 
kapitalbeloppet och räntekostnader i 
samband med upplåningen av medel 
under Next Generation EU.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska införa effektiva och 
proportionella åtgärder för 
bedrägeribekämpning med beaktande av 
konstaterade risker.

Or. en

Ändringsförslag 728
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Effektiva och ändamålsenliga kontroller 
och revisioner
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1. Kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och revisionsrätten 
ska ha behörighet att utöva sina 
rättigheter enligt artikel 129.1 i 
budgetförordningen.
2. Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) får göra 
administrativa utredningar, bland annat 
kontroller och inspektioner på plats, i 
enlighet med bestämmelserna och 
förfarandena i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) nr 
883/2013 och rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 2185/96, i syfte att fastställa 
om det har förekommit bedrägeri, 
korruption eller annan olaglig 
verksamhet som påverkar unionens 
ekonomiska intressen i samband med stöd 
inom ramen för faciliteten.
3. Kommissionen ska införa effektiva 
och proportionella åtgärder för 
bedrägeribekämpning med beaktande av 
konstaterade risker. Kommissionen ska i 
detta syfte utveckla eller anpassa 
befintliga it-system för att skapa ett 
digitalt system för resultatrapporter som 
möjliggör övervakning, upptäckt och 
rapportering av oegentligheter eller 
bedrägeri.
4. Medlemsstaternas myndigheter 
som är involverade i förvaltningen av 
stödet inom faciliteten ska föra register 
över de ekonomiska aktörerna och deras 
verkliga ägare, när dessa ägare är fysiska 
personer, som är involverade i 
förvaltningen av medlen.

Or. en

Ändringsförslag 729
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd inom faciliteten ska ges utöver det 
stöd som ges inom andra unionsfonder och 
program. Reform- och investeringsprojekt 
kan få stöd från andra unionsprogram och 
unionsinstrument, under förutsättning att 
sådant stöd inte täcker samma kostnad.

Stöd inom faciliteten får ges utöver det 
stöd som ges inom andra unionsfonder och 
program. Reform- och investeringsprojekt 
kan få stöd från andra unionsprogram och 
unionsinstrument, under förutsättning att 
sådant stöd inte täcker samma kostnad.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansierings- och 
investeringstransaktioner ska uppfylla 
båda de aspekter av additionalitet som 
avses i artikel 209.2 b i 
budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 731
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 

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

Or. fr

Ändringsförslag 732
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 

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

Or. en

Ändringsförslag 733
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 

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

Or. en

Ändringsförslag 734
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 

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

Or. en

Ändringsförslag 735
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 

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

Or. en

Ändringsförslag 736
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 

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

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 
ekonomisk styrning

Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 
ekonomisk styrning och till unionens 
klimat- och miljömål och sociala mål

Or. en

Ändringsförslag 738
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Det beslut om att hålla inne utbetalningar 
som avses i punkt 1 ska tillämpas på 
betalningsansökningar som lämnas in 
efter dagen för beslutet om innehållande.
Avbrottet av den tidsfrist som avses i 
artikel 17 ska tillämpas från och med 
dagen efter det att det beslut som avses i 
punkt 1 antogs.
Vid ett innehållande av utbetalningar ska 
artikel 15.9 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] gälla.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringen från faciliteten ska 
inte beviljas i följande fall:

a) om rådet i enlighet med artikel 
126.6 i fördraget har beslutat att det finns 
ett alltför stort statligt underskott i en 
mottagande medlemsstat och om det har 
fastställts i enlighet med artikel 126.8 i 
fördraget att den berörda medlemsstaten 
inte har vidtagit effektiva åtgärder som 
svar på rådets rekommendation enligt 
artikel 126.7 i fördraget,
b) om rådet antar två på varandra 
följande rekommendationer i samma 
förfarande vid alltför stora obalanser, i 
enlighet med artikel 8.3 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1176/2011, på grund 
av att en medlemsstat har lämnat in en 
otillräcklig plan för korrigerande 
åtgärder,
c) om rådet antar två på varandra 
följande beslut i samma förfarande vid 
alltför stora obalanser i enlighet med 
artikel 10.4 i förordning (EU) nr 
1176/2011 där man fastställer en 
medlemsstats bristande efterlevnad på 
grundval av att den inte har vidtagit 
rekommenderade korrigerande åtgärder,
d) om kommissionen finner att en 
medlemsstat inte har vidtagit åtgärder 
enligt vad som avses i rådets förordning 
(EG) nr 332/2002 och följaktligen 
beslutar att inte tillåta utbetalningen av 
det ekonomiska bistånd som beviljats 
medlemsstaten,
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e) om rådet beslutar att en 
medlemsstat inte uppfyller det 
makroekonomiska anpassningsprogram 
som avses i artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 472/2013 eller de 
åtgärder som krävts i ett beslut från rådet 
som antagits i enlighet med artikel 136.1 i 
EUF-fördraget.
Om en medlemsstat befinner sig i en eller 
flera av situationerna ovan får 
kommissionen beslut att ställa in antingen 
alla eller en del av åtagandena och 
betalningarna från faciliteten till den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut om att avbryta 
tidsfristen för antagande av sådana beslut 
som avses i artikel 17.1 och 17.2 eller om 
att hålla inne utbetalningar inom faciliteten 
i följande fall:

a) om rådet beslutar i enlighet med 
artikel 126.8 eller 126.11 i EUF-fördraget 
att medlemsstaten inte har vidtagit 
effektiva åtgärder för att korrigera sitt 
alltför stora underskott,
b) om rådet antar två på varandra 
följande rekommendationer i samma 
förfarande vid alltför stora obalanser, i 
enlighet med artikel 8.3 i 
Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EU) nr 1176/2011, på grund 
av att en medlemsstat har lämnat in en 
otillräcklig plan för korrigerande 
åtgärder,
c) om rådet antar två på varandra 
följande beslut i samma förfarande vid 
alltför stora obalanser i enlighet med 
artikel 10.4 i förordning (EU) nr 
1176/2011 där man fastställer en 
medlemsstats bristande efterlevnad på 
grundval av att den inte har vidtagit 
rekommenderade korrigerande åtgärder,
d) om kommissionen finner att en 
medlemsstat inte har vidtagit åtgärder 
enligt vad som avses i rådets förordning 
(EG) nr 332/200241 och följaktligen 
beslutar att inte tillåta utbetalningen av 
det ekonomiska bistånd som beviljats 
medlemsstaten, e) om rådet beslutar att en 
medlemsstat inte uppfyller det 
makroekonomiska anpassningsprogram 
som avses i artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 472/2013 eller de 
åtgärder som krävts i ett beslut från rådet 
som antagits i enlighet med artikel 136.1 i 
EUF-fördraget. [...]

Or. en

Ändringsförslag 741
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 742
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska ett 
automatiskt avbrott av tidsfristen för 
antagande av sådana beslut som avses i 
artikel 17.1 och 17.2 och ett automatiskt 
innehållande av utbetalningar inom 
faciliteten träda i kraft med omedelbar 
verkan.

Or. en

Ändringsförslag 743
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det beslut om att hålla inne utbetalningar 
som avses i punkt 1 ska tillämpas på 
betalningsansökningar som lämnas in efter 
dagen för beslutet om innehållande. 
Beslutet om att kräva återbetalning av 
utbetalningar ska tillämpas på 
utbetalningar som redan gjorts genom 
faciliteten och mottagits av den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 744
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det innehållande av utbetalningar som 
avses i punkt 1 ska tillämpas på 
betalningsansökningar som lämnas in efter 
dagen för innehållandet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Mottagande företag bör inte vara 
registrerade i skatteparadis som finns på 
rådets EU-förteckning över ej 
samarbetande skattejurisdiktioner, och 
om de är det får de bara fortsätta att vara 
mottagande företag om de förpliktar sig 
att vidta åtgärder för att strykas från 
förteckningen inom en fastställd 
tidsperiod om sex månader.

Or. en

Ändringsförslag 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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Beslutet att innehålla betalningar 
enligt punkt 1 ska endast gälla så länge 
den allmänna undantagsklausulen i 
stabilitets- och tillväxtpakten är aktiverad 
i enlighet med artiklarna 5.1 och 9.1 i 
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förordning (EG) 1466/97 och så länge 
allvarliga ekonomiska och sociala 
konsekvenser av covid-19-pandemin 
består.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska upphäva 
avbrottet av åtagandena i följande fall:

a) om förfarandet vid alltför stora 
underskott lämnas vilande i enlighet med 
artikel 9 i rådets förordning (EC) nr 
1467/9743 eller rådet har beslutat i 
enlighet med artikel 126.12 i EUF-
fördraget att upphäva beslutet om att ett 
alltför stort överskott föreligger,
b) om rådet har godkänt den plan för 
korrigerande åtgärder som den berörda 
medlemsstaten har lämnat in i enlighet 
med artikel 8.2 i förordning (EU) nr 
1176/2011 eller förfarandet vid alltför 
stora obalanser lämnas vilande i enlighet 
med artikel 10.5 i den förordningen eller 
rådet har avslutat förfarandet vid alltför 
stora obalanser i enlighet med artikel 11 i 
den förordningen,
c) om kommissionen finner att en 
medlemsstat har vidtagit lämpliga 
åtgärder enligt vad som avses i rådets 
förordning (EG) nr 332/2002,
d) om kommissionen har beslutat att 
den berörda medlemsstaten har vidtagit 
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lämpliga åtgärder för att genomföra det 
makroekonomiska anpassningsprogram 
som avses i artikel 7 i förordning (EU) nr 
472/2013 eller de åtgärder som krävts i ett 
beslut från rådet som antagits i enlighet 
med artikel 136.1 i EUF-fördraget.
Efter att innehållandet av åtaganden har 
upphävts ska kommissionen ombudgetera 
de innehållna åtagandena i enlighet med 
artikel [8] i rådets förordning (EU, 
Euratom) [ [...] (förordningen om den 
fleråriga budgetramen)].

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om rådet beslutar att den berörda 
medlemsstaten har vidtagit de nödvändiga 
korrigerande åtgärderna ska 
kommissionen utan dröjsmål besluta om 
att upphäva avbrottet.

Or. en

Ändringsförslag 749
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

innehållande av utbetalningar som avses i 
föregående punkt.

Or. en

Ändringsförslag 750
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska fatta de beslut som avses i 
punkterna 1 och 2 med kvalificerad 
majoritet baserat på ett förslag från 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 752
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den europeiska 
planeringsterminen, och i synnerhet de 
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landsspecifika rekommendationerna, 
identifierar utmaningar som kräver 
brådskande reformer, men om den 
berörda medlemsstaten inte använder den 
tilldelade finansieringen på ett 
tillfredsställande sätt eller beslutade 
kommissionen att avbryta om denna 
finansiering har avbrutits av 
kommissionen, bör faciliteten kunna 
fortsätta att utnyttjas för åtgärder på 
regional och lokal nivå, inklusive initiativ 
av det civila samhället, som bidrar till att 
ta itu med dessa utmaningar, och 
finansiering ska göras tillgänglig för 
regionala och lokala myndigheter och 
andra berörda parter, inbegripet 
arbetsmarknadens parter och 
organisationer i det civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid betydande bristande 
efterlevnad av EU:s klimat- och miljömål, 
särskilt uppnåendet av unionens 
uppdaterade klimatmål till 2030 och målet 
om klimatneutralitet senast 2050, samt av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, ska kommissionen anta ett 
beslut genom en delegerad akt i enlighet 
med artikel 25a om att avbryta alla eller 
en del av betalningarna inom ramen för 
faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 754
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den externa revisionen av 
verksamhet som bedrivs i enlighet med 
denna förordning utförs i enlighet med 
artikel 287 i EUF-fördraget av 
Europeiska unionens revisionsrätt. 
Kommissionen, de mottagande 
medlemsstaterna och varje person eller 
enhet som tar emot unionsmedel ska 
säkerställa att revisionsrätten har 
fullständig tillgång till all information 
som den anser är nödvändig för att göra 
sina revisioner.

Or. en

Ändringsförslag 755
Linea Søgaard-Lidell

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid betydande bristande 
efterlevnad av EU:s klimat- och miljömål, 
särskilt uppnåendet av unionens 
uppdaterade klimatmål till 2030 och målet 
om klimatneutralitet senast 2050 ska 
kommissionen vidta åtgärder för att 
avbryta alla eller en del av betalningarna 
inom ramen för faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 756
Johan Van Overtveldt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En medlemsstat ska betala tillbaka 
till kommissionen ekonomiska bidrag som 
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utbetalats till den i enlighet med artikel 15 
med avseende på ett reformåtagande, vid 
omfattande upphävningar av reformer 
som var en del av den nationella planen 
för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen ska hålla 
Europaparlamentet informerat om 
genomförandet av denna artikel. I 
synnerhet ska kommissionen, om ett av 
villkoren i punkt 1 uppfylls för en 
medlemsstat, omedelbart informera 
Europaparlamentet och lämna uppgifter 
om de betalningar som skulle kunna bli 
föremål för innehållande av åtaganden 
eller betalningar.
Europaparlamentet kan bjuda in 
kommissionen till en strukturerad dialog 
om tillämpningen av punkt 1, med 
beaktande i synnerhet av överföringen av 
den information som avses i det första 
stycket.
Kommissionen ska inte föreslå en 
genomförandeakt som avses i punkt 1 om 
inte den strukturerade dialog som avses i 
det andra stycket anses ha slutförts i ett 
officiellt meddelande från parlamentet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Åtgärder för att koppla faciliteten till 

skyddet av unionsbudgeten vid generella 
brister när det gäller rättsstatens principer
1. Faciliteten ska endast vara 
tillgänglig för medlemsstater som har 
förpliktat sig att respektera rättsstatens 
principer och unionens grundläggande 
värderingar. Innan medlemsstaterna tar 
emot en betalning från faciliteten ska de 
underteckna ”löftet om rättsstatens 
principer”. Löftet ska representera ett 
politiskt åtagande om att skydda och följa 
rättsstatens principer och unionens 
grundläggande värderingar. 
Kommissionen ska anta ”löftet om 
rättsstatens principer” genom en 
delegerad akt.
2. Kommissionen ska ha befogenhet 
att inleda avbrottet av åtagandet eller 
betalningsbemyndigandena till 
medlemsstater inom ramen för faciliteten 
i händelse av generella brister när det 
gäller rättsstatens principer om de 
påverkar eller riskerar att påverka 
principerna för en sund ekonomisk 
förvaltning eller skyddet av unionens 
ekonomiska intressen:
3. Följande ska särskilt anses vara 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer om de påverkar eller riskerar att 
påverka principerna för en sund 
ekonomisk förvaltning eller skyddet av 
unionens ekonomiska intressen:
a) Att äventyra rättsväsendets 
oberoende, även att på något sätt 
begränsa möjligheten att utöva rättsliga 
funktioner självständigt genom att externt 
påverka garantierna för oberoende, 
genom att inskränka domar på order 
utifrån, genom att godtyckligt se över 
regler om anställning eller 
anställningsvillkor för personal inom 
rättsväsendet, genom att utöva inflytande 
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över anställda inom rättsväsendet på ett 
sätt som äventyrar deras opartiskhet eller 
genom att inkräkta på juridiska ombuds 
oberoende.
b) Att inte förhindra, rätta till eller 
tillgripa påföljder mot godtyckliga eller 
olagliga beslut från myndigheter, 
inklusive brottsbekämpande myndigheter, 
att undanhålla dessa myndigheter 
finansiella och mänskliga resurser så att 
de inte kan fungera korrekt eller att 
underlåta att säkerställa avsaknaden av 
intressekonflikter.
c) Att begränsa tillgången till 
rättsmedel och deras effektivitet, 
inbegripet genom restriktiva 
förfaranderegler, bristfälligt 
genomförande av domar, eller att 
begränsa effektiva utredningar, åtal eller 
påföljder för överträdelser av 
lagstiftningen.
d) Att äventyra en medlemsstats 
administrativa kapacitet att iaktta 
unionsmedborgarskapets skyldigheter, 
inbegripet förmågan att effektivt 
genomföra de bestämmelser, normer och 
den politik som utgör kärnan i 
unionsrätten.
e) Åtgärder som försvagar skyddet av 
den konfidentiella kommunikationen 
mellan advokat och klient.
4. En generell brist när det gäller 
rättsstatens principer i en medlemsstat 
kan fastställas när ett eller flera av 
följande områden påverkas eller riskerar 
att påverkas:
a) Att myndigheterna i den 
medlemsstaten fungerar väl när det gäller 
genomförandet av faciliteten, i synnerhet i 
samband med offentlig upphandling eller 
förfaranden för beviljande av bidrag.
b) Att marknadsekonomin fungerar 
väl och att konkurrensen och 
marknadskrafterna inom unionen därmed 
respekteras, samt att medlemskapets 
skyldigheter genomförs effektivt, 
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inbegriper anslutningen till målet om en 
politisk, ekonomisk och monetär union.
c) Att de myndigheter som ansvarar 
för finansiell kontroll, övervakning och 
intern och extern revision fungerar väl, 
och att det finns välfungerande effektiva 
och transparenta systemen för ekonomisk 
förvaltning och ansvarsskyldighet.
d) Att utrednings- och 
åklagarmyndigheterna fungerar väl vad 
gäller åtal för bedrägeri, inbegripet 
skattebedrägeri, korruption eller andra 
överträdelser av unionsrätten som rör 
genomförandet av faciliteten.
e) Oberoende domstolarnas effektiva 
rättsliga prövning av åtgärder eller 
underlåtenheter av de myndigheter som 
avses i leden a, c och d.
f) Nationella domstolars eller 
administrativa myndigheters 
förebyggande och beivrande av 
bedrägerier, inbegripet skattebedrägerier, 
korruption eller andra överträdelser av 
unionslagstiftningen i samband med 
genomförandet av faciliteten, och 
införande av effektiva och avskräckande 
sanktioner för mottagarna.
g) Återbetalningen av belopp som 
betalats ut på felaktiga grunder.
h) Förebyggande och beivrande av 
skatteundandragande och 
skattekonkurrens samt välfungerande 
myndigheter som bidrar till administrativt 
samarbete i skattefrågor.
i) Det snabba och effektiva 
samarbetet med Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning och, förutsatt att 
den berörda medlemsstaten deltar, med 
Europeiska åklagarmyndigheten i deras 
utredningar eller åtal enligt deras 
respektive rättsakter och principen om 
lojalt samarbete.
j) Ett korrekt genomförande av 
faciliteten efter en systematisk kränkning 
av grundläggande rättigheter.
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5. Om villkoren i punkt 4 är 
uppfyllda får en eller flera av följande 
åtgärder antas.
1) Förbud mot att ingå nya rättsliga 
åtaganden.
2) Tillfälligt upphävande av åtaganden.
3) Minskning av åtaganden, även genom 
ekonomiska korrigeringar.
4) Minskning av förfinansiering.
5) Avbrott i betalningsfrister.
6) Tillfälligt inställande av utbetalningar.
Om inte annat föreskrivs i beslutet om att 
anta åtgärderna ska införandet av 
lämpliga åtgärder inte påverka 
medlemsstaternas skyldighet att göra 
betalningar till slutliga mottagare eller 
stödmottagare.
De åtgärder som vidtas ska stå i 
proportion till arten av den generella 
bristen när det gäller rättsstatens 
principer, samt hur allvarlig, långvarig 
och omfattande den är. De ska i så stor 
utsträckning som möjligt inriktas på de 
unionsåtgärder som påverkas eller kan 
komma att påverkas av denna brist.
Kommissionen ska via en webbplats eller 
internetportal tillhandahålla information 
och vägledning till de slutliga mottagarna 
eller stödmottagarna om 
medlemsstaternas skyldigheter.
Kommissionen ska också på samma 
webbplats eller portal tillhandahålla 
lämpliga verktyg för slutliga mottagare 
eller stödmottagare, så att kommissionen 
får information om varje överträdelse av 
dessa skyldigheter som, enligt dessa 
slutliga mottagare eller stödmottagare, 
direkt påverkar dem. Information som 
lämnas av slutliga mottagare eller 
stödmottagare i enlighet med denna punkt 
får endast beaktas av kommissionen om 
den åtföljs av ett bevis på att den berörda 
slutliga mottagaren eller stödmottagaren 
har lämnat in ett formellt klagomål till 
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den behöriga myndigheten.
Baserat på den information som lämnas 
av de slutliga mottagarna eller 
stödmottagarna ska kommissionen 
säkerställa att varje belopp som 
medlemsstaterna ska betala verkligen 
betalas till de slutliga mottagarna eller 
stödmottagarna.
6. Om kommissionen finner att den 
har rimliga skäl att tro att villkoren i 
punkt 4 är uppfyllda ska den skriftligen 
meddela medlemsstaten om detta och 
ange på vilka grunder den baserat sin 
slutsats. Kommissionen ska utan dröjsmål 
underrätta Europaparlamentet och rådet 
om varje sådant meddelande och dess 
innehåll.
När kommissionen bedömer huruvida 
villkoren i punkt 4 är uppfyllda ska den ta 
hänsyn till all relevant information, beslut 
av Europeiska unionens domstol, 
Europaparlamentets resolutioner, 
revisionsrättens rapporter samt slutsatser 
och rekommendationer från relevanta 
internationella organisationer och 
nätverk. Kommissionen ska också beakta 
de kriterier som används inom ramen för 
unionens anslutningsförhandlingar, 
särskilt kapitlen om regelverket avseende 
rättsväsendet och grundläggande 
rättigheter, rättvisa, frihet och säkerhet, 
finansiell kontroll och beskattning, samt 
de riktlinjer som används inom ramen för 
samarbets- och kontrollmekanismen för 
att följa utvecklingen i en medlemsstat.
Kommissionen ska bistås av en panel av 
oberoende experter, som ska inrättas 
genom en delegerad akt.
Kommissionen får begära ytterligare 
uppgifter som är nödvändiga för 
bedömningen, både före och efter att den 
har dragit en slutsats.
Den berörda medlemsstaten ska 
tillhandahålla nödvändiga uppgifter och 
får lämna synpunkter inom en tidsfrist 
som fastställs av kommissionen, som inte 



AM\1213689SV.docx 115/276 PE657.420v01-00

SV

får vara kortare än en månad, men inte 
längre än tre månader från den dag då 
slutsatsen meddelades. I sina synpunkter 
får medlemsstaten föreslå att 
korrigerande åtgärder antas.
Kommissionen ska beakta de uppgifter 
som inkommit och eventuella synpunkter 
från den berörda medlemsstaten, samt 
lämpligheten av eventuella föreslagna 
korrigerande åtgärder när den fattar 
beslut om att anta ett beslut om någon av 
de åtgärder som avses i punkt 5 eller inte. 
Kommissionen ska inom en vägledande 
frist på en månad, och i vilket fall som 
helst inom rimlig tid från dagen då 
uppgifterna mottogs, besluta om hur de 
mottagna uppgifterna ska följas upp
När kommissionen bedömer åtgärdernas 
proportionalitet ska den ta vederbörlig 
hänsyn till den information och 
vägledning som avses i denna punkt.
Om kommissionen anser att det föreligger 
en generell brist när det gäller rättsstatens 
principer, ska den genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om de 
åtgärder som avses i punkt 5.
Samtidigt som kommissionen antar sitt 
beslut ska den förelägga 
Europaparlamentet och rådet ett förslag 
om överföring till en budgetreserv av ett 
belopp som motsvarar värdet av de 
antagna åtgärderna.
Genom undantag från artikel 31.4 och 
31.6 i budgetförordningen ska 
Europaparlamentet och rådet överlägga 
om förslaget till överföring inom fyra 
veckor från det att det mottagits av båda 
institutionerna. Förslaget till överföring 
ska anses vara godkänt såvida inte 
Europaparlamentet, med en majoritet av 
de avgivna rösterna, eller rådet, med 
kvalificerad majoritet, inom fyra veckor 
beslutar att ändra eller förkasta det. Om 
Europaparlamentet eller rådet ändrar 
förslaget till överföring ska artikel 31.8 i 
budgetförordningen tillämpas.
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Det beslut som avses i punkt 8 ska träda i 
kraft om varken Europaparlamentet eller 
rådet inom den period som avses i den 
tionde punkten förkastar förslaget till 
överföring.
7. Den berörda medlemsstaten får 
när som helst till kommissionen 
överlämna ett formellt meddelande med 
de uppgifter som visar att den generella 
bristen när det gäller rättsstatens 
principer har åtgärdats eller inte längre 
föreligger.
På den berörda medlemsstatens eller eget 
initiativ ska kommissionen inom en 
vägledande frist på en månad, och i vilket 
fall som helst inom rimlig tid från dagen 
då det formella meddelandet mottogs, 
göra en bedömning av situationen i den 
berörda medlemsstaten. När de generella 
brister när det gäller rättsstatens principer 
som låg till grund för antagandet av de 
åtgärder som avses i punkt 5 inte längre 
föreligger, helt eller delvis, ska 
kommissionen utan dröjsmål anta ett 
beslut om att upphäva dessa åtgärder helt 
eller delvis. Samtidigt som kommissionen 
antar sitt beslut ska den förelägga 
Europaparlamentet och rådet ett förslag 
om att helt eller delvis upphäva den 
budgetreserv som avses i punkt 6. Det 
förfarande som föreskrivs i punkt 5 ska 
användas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Åtgärder som kopplar faciliteten till skydd 
av unionens budget vid generella brister 

när det gäller rättsstatens principer
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1. Faciliteten ska endast vara 
tillgänglig för medlemsstater som har 
förpliktat sig att respektera rättsstatens 
principer och unionens grundläggande 
värderingar. Innan medlemsstaterna tar 
emot en betalning från faciliteten ska de 
underteckna ”löftet om rättsstatens 
principer”. Löftet ska representera ett 
politiskt åtagande om att skydda och följa 
rättsstatens principer och unionens 
grundläggande värderingar. 
Kommissionen ska anta ”löftet om 
rättsstatens principer” genom en 
delegerad akt.
2. Kommissionen ska ha befogenhet 
att inleda avbrottet av åtagandet eller 
betalningsbemyndigandena till 
medlemsstater inom ramen för faciliteten 
i händelse av generella brister när det 
gäller rättsstatens principer om de 
påverkar eller riskerar att påverka 
principerna för en sund ekonomisk 
förvaltning eller skyddet av unionens 
ekonomiska intressen:
3. Följande ska särskilt anses vara 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer om de påverkar eller riskerar att 
påverka principerna för en sund 
ekonomisk förvaltning eller skyddet av 
unionens ekonomiska intressen:
a) Att äventyra rättsväsendets 
oberoende, även att på något sätt 
begränsa möjligheten att utöva rättsliga 
funktioner självständigt genom att externt 
påverka garantierna för oberoende, 
genom att inskränka domar på order 
utifrån, genom att godtyckligt se över 
regler om anställning eller 
anställningsvillkor för personal inom 
rättsväsendet, genom att utöva inflytande 
över anställda inom rättsväsendet på ett 
sätt som äventyrar deras opartiskhet eller 
genom att inkräkta på juridiska ombuds 
oberoende.
b) Att inte förhindra, rätta till eller 
tillgripa påföljder mot godtyckliga eller 
olagliga beslut från myndigheter, 
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inklusive brottsbekämpande myndigheter, 
att undanhålla dessa myndigheter 
finansiella och mänskliga resurser så att 
de inte kan fungera korrekt eller att 
underlåta att säkerställa avsaknaden av 
intressekonflikter.
c) Att begränsa tillgången till 
rättsmedel och deras effektivitet, 
inbegripet genom restriktiva 
förfaranderegler, bristfälligt 
genomförande av domar, eller att 
begränsa effektiva utredningar, åtal eller 
påföljder för överträdelser av 
lagstiftningen.
d) Att äventyra en medlemsstats 
administrativa kapacitet att iaktta 
unionsmedborgarskapets skyldigheter, 
inbegripet förmågan att effektivt 
genomföra de bestämmelser, normer och 
den politik som utgör kärnan i 
unionsrätten.
e) Åtgärder som försvagar skyddet av 
den konfidentiella kommunikationen 
mellan advokat och klient.
4. En generell brist när det gäller 
rättsstatens principer i en medlemsstat 
fastställs när ett eller flera av följande 
områden påverkas eller riskerar att 
påverkas:
a)  Att myndigheterna i den 
medlemsstaten fungerar väl när det gäller 
genomförandet av faciliteten, i synnerhet i 
samband med offentlig upphandling eller 
förfaranden för beviljande av bidrag.
b) Att marknadsekonomin fungerar 
väl och att konkurrensen och 
marknadskrafterna inom unionen därmed 
respekteras, samt att medlemskapets 
skyldigheter genomförs effektivt, 
inbegriper anslutningen till målet om en 
politisk, ekonomisk och monetär union.
c)  Att de myndigheter som ansvarar 
för finansiell kontroll, övervakning och 
intern och extern revision fungerar väl, 
och att det finns välfungerande effektiva 
och transparenta systemen för ekonomisk 
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förvaltning och ansvarsskyldighet.
d)  Att utrednings- och 
åklagarmyndigheterna fungerar väl vad 
gäller åtal för bedrägeri, inbegripet 
skattebedrägeri, korruption eller andra 
överträdelser av unionsrätten som rör 
genomförandet av faciliteten.
e) Oberoende domstolarnas effektiva 
rättsliga prövning av åtgärder eller 
underlåtenheter av de myndigheter som 
avses i leden a, c och d.
f) Nationella domstolars eller 
administrativa myndigheters 
förebyggande och beivrande av 
bedrägerier, inbegripet skattebedrägerier, 
korruption eller andra överträdelser av 
unionslagstiftningen i samband med 
genomförandet av faciliteten, och 
införande av effektiva och avskräckande 
sanktioner för mottagarna.
g) Återbetalningen av belopp som 
betalats ut på felaktiga grunder.
h) Förebyggande och beivrande av 
skatteundandragande och 
skattekonkurrens samt välfungerande 
myndigheter som bidrar till administrativt 
samarbete i skattefrågor.
i) Det snabba och effektiva 
samarbetet med Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning och, förutsatt att 
den berörda medlemsstaten deltar, med 
Europeiska åklagarmyndigheten i deras 
utredningar eller åtal enligt deras 
respektive rättsakter och principen om 
lojalt samarbete.
j) Ett korrekt genomförande av 
faciliteten efter en systematisk kränkning 
av grundläggande rättigheter.
5. Om villkoren i punkt 4 är 
uppfyllda ska en eller flera av följande 
åtgärder antas.
1) Förbud mot att ingå nya rättsliga 
åtaganden.
2) Tillfälligt upphävande av åtaganden.
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3) Minskning av åtaganden, även genom 
ekonomiska korrigeringar.
4) Minskning av förfinansiering.
5) Avbrott i betalningsfrister.
6) Tillfälligt inställande av utbetalningar.
Om inte annat föreskrivs i beslutet om att 
anta åtgärderna ska införandet av 
lämpliga åtgärder inte påverka 
medlemsstaternas skyldighet att göra 
betalningar till slutliga mottagare eller 
stödmottagare.
De åtgärder som vidtas ska stå i 
proportion till arten av den generella 
bristen när det gäller rättsstatens 
principer, samt hur allvarlig, långvarig 
och omfattande den är. De ska i så stor 
utsträckning som möjligt inriktas på de 
unionsåtgärder som påverkas eller kan 
komma att påverkas av denna brist.
Kommissionen ska via en webbplats eller 
internetportal tillhandahålla information 
och vägledning till de slutliga mottagarna 
eller stödmottagarna om 
medlemsstaternas skyldigheter.
Kommissionen ska också på samma 
webbplats eller portal tillhandahålla 
lämpliga verktyg för slutliga mottagare 
eller stödmottagare, så att kommissionen 
får information om varje överträdelse av 
dessa skyldigheter som, enligt dessa 
slutliga mottagare eller stödmottagare, 
direkt påverkar dem. Information som 
lämnas av slutliga mottagare eller 
stödmottagare i enlighet med denna punkt 
får endast beaktas av kommissionen om 
den åtföljs av ett bevis på att den berörda 
slutliga mottagaren eller stödmottagaren 
har lämnat in ett formellt klagomål till 
den behöriga myndigheten.
Baserat på den information som lämnas 
av de slutliga mottagarna eller 
stödmottagarna ska kommissionen 
säkerställa att varje belopp som 
medlemsstaterna ska betala verkligen 
betalas till de slutliga mottagarna eller 
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stödmottagarna.
6. Om kommissionen finner att den har 
rimliga skäl att tro att villkoren i punkt 4 
är uppfyllda ska den skriftligen meddela 
medlemsstaten om detta och ange på vilka 
grunder den baserat sin slutsats. 
Kommissionen ska utan dröjsmål 
underrätta Europaparlamentet och rådet 
om varje sådant meddelande och dess 
innehåll.
När kommissionen bedömer huruvida 
villkoren i punkt 4 är uppfyllda ska den ta 
hänsyn till all relevant information, beslut 
av Europeiska unionens domstol, 
Europaparlamentets resolutioner, 
revisionsrättens rapporter samt slutsatser 
och rekommendationer från relevanta 
internationella organisationer och 
nätverk. Kommissionen ska också beakta 
de kriterier som används inom ramen för 
unionens anslutningsförhandlingar, 
särskilt kapitlen om regelverket avseende 
rättsväsendet och grundläggande 
rättigheter, rättvisa, frihet och säkerhet, 
finansiell kontroll och beskattning, samt 
de riktlinjer som används inom ramen för 
samarbets- och kontrollmekanismen för 
att följa utvecklingen i en medlemsstat.
Kommissionen ska bistås av en panel av 
oberoende experter, som ska inrättas 
genom en delegerad akt.
Kommissionen får begära ytterligare 
uppgifter som är nödvändiga för 
bedömningen, både före och efter att den 
har dragit en slutsats.
Den berörda medlemsstaten ska 
tillhandahålla nödvändiga uppgifter och 
får lämna synpunkter inom en tidsfrist 
som fastställs av kommissionen, som inte 
får vara kortare än en månad, men inte 
längre än tre månader från den dag då 
slutsatsen meddelades. I sina synpunkter 
får medlemsstaten föreslå att 
korrigerande åtgärder antas.
Kommissionen ska beakta de uppgifter 
som inkommit och eventuella synpunkter 
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från den berörda medlemsstaten, samt 
lämpligheten av eventuella föreslagna 
korrigerande åtgärder när den fattar 
beslut om att anta ett beslut om någon av 
de åtgärder som avses i punkt 5 eller inte. 
Kommissionen ska inom en vägledande 
frist på en månad, och i vilket fall som 
helst inom rimlig tid från dagen då 
uppgifterna mottogs, besluta om hur de 
mottagna uppgifterna ska följas upp
När kommissionen bedömer åtgärdernas 
proportionalitet ska den ta vederbörlig 
hänsyn till den information och 
vägledning som avses i denna punkt.
Om kommissionen anser att det föreligger 
en generell brist när det gäller rättsstatens 
principer, ska den genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om de 
åtgärder som avses i punkt 5.
Samtidigt som kommissionen antar sitt 
beslut ska den förelägga 
Europaparlamentet och rådet ett förslag 
om överföring till en budgetreserv av ett 
belopp som motsvarar värdet av de 
antagna åtgärderna.
Genom undantag från artikel 31.4 och 
31.6 i budgetförordningen ska 
Europaparlamentet och rådet överlägga 
om förslaget till överföring inom fyra 
veckor från det att det mottagits av båda 
institutionerna. Förslaget till överföring 
ska anses vara godkänt såvida inte 
Europaparlamentet, med en majoritet av 
de avgivna rösterna, eller rådet, med 
kvalificerad majoritet, inom fyra veckor 
beslutar att ändra eller förkasta det. Om 
Europaparlamentet eller rådet ändrar 
förslaget till överföring ska artikel 31.8 i 
budgetförordningen tillämpas.
Det beslut som avses i punkt 8 ska träda i 
kraft om varken Europaparlamentet eller 
rådet inom den period som avses i den 
tionde punkten förkastar förslaget till 
överföring.
7. Den berörda medlemsstaten får när 
som helst till kommissionen överlämna ett 
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formellt meddelande med de uppgifter 
som visar att den generella bristen när det 
gäller rättsstatens principer har åtgärdats 
eller inte längre föreligger.
På den berörda medlemsstatens eller eget 
initiativ ska kommissionen inom en 
vägledande frist på en månad, och i vilket 
fall som helst inom rimlig tid från dagen 
då det formella meddelandet mottogs, 
göra en bedömning av situationen i den 
berörda medlemsstaten. När de generella 
brister när det gäller rättsstatens principer 
som låg till grund för antagandet av de 
åtgärder som avses i punkt 5 inte längre 
föreligger, helt eller delvis, ska 
kommissionen utan dröjsmål anta ett 
beslut om att upphäva dessa åtgärder helt 
eller delvis. Samtidigt som kommissionen 
antar sitt beslut ska den förelägga 
Europaparlamentet och rådet ett förslag 
om att helt eller delvis upphäva den 
budgetreserv som avses i punkt 6. Det 
förfarande som föreskrivs i punkt 5 ska 
användas.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Åtgärder för att koppla faciliteten till 

skyddet av unionsbudgeten vid generella 
brister när det gäller rättsstatens principer
1. Vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer i en medlemsstat 
som påverkar principerna om sund 
ekonomisk förvaltning eller skyddet av 
unionens ekonomiska intressen, i enlighet 
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med artikel 3 i förordning [.../...] om skydd 
av unionens budget vid generella brister 
när det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna ska kommissionen 
genom en genomförandeakt anta ett 
beslut om följande:
a) att avbryta tidsfristen för 
antagandet av de beslut som avses i artikel 
17.1 och 17.2 i denna förordning eller
b) att avbryta betalningarna inom 
ramen för faciliteten.
Det beslut om att hålla inne utbetalningar 
som avses i punkt 1 ska tillämpas på 
betalningsansökningar som lämnas in 
efter dagen för beslutet om innehållande.
Förlängningen av den tidsfrist som avses i 
artikel 17 ska tillämpas från och med 
dagen efter det att det beslut som avses i 
första stycket antogs.
I händelse av innehållna utbetalningar 
ska artikel 4.3 i förordning [.../...] om 
skydd av unionens budget vid generella 
brister när det gäller rättsstatens principer 
gälla.
2. De legitima intressena hos de 
slutliga mottagarna och stödmottagarna 
av faciliteten ska skyddas noggrant i 
händelse av inställande av utbetalningar 
på grund av generella brister i enlighet 
med punkt 1.
När kommissionen antar sådana åtgärder 
ska den ta hänsyn till deras potentiella 
inverkan på de slutliga mottagarna och 
stödmottagarna.
När ett inställande av utbetalningar 
påverkar de slutliga mottagarna och 
stödmottagarna ska kommissionen vidta 
de nödvändiga åtgärderna för att ta över 
ansvaret för att förvalta medlen och 
fortsätta att göra betalningarna till dem.
De slutliga mottagarna och 
stödmottagarna ska informeras på rätt 
sätt om situationen med generella brister 
av den ansvariga nationella myndigheten. 
De ska också få tillfredsställande 
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information, vägledning och 
användarvänliga verktyg, bland annat via 
en webbplats eller en internetportal, för 
att fortsätta att ta emot medlen.
3. Om kommissionen gör en positiv 
bedömning i enlighet med artikel 6 i 
förordning [.../...] om skydd av unionens 
budget vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer i medlemsstaterna, 
ska kommissionen genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
upphäva den förlängning av tidsfristen 
eller det innehållande av utbetalningar 
som avses i föregående punkt.
De relevanta förfarandena eller 
utbetalningarna ska återupptas dagen 
efter det att avbrottet eller innehållandet 
har upphävts.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Åtgärder som kopplar faciliteten till skydd 
av unionens budget vid generella brister 

när det gäller rättsstatens principer
1. I händelse av bristande efterlevnad 
av rättsstatsprincipen i en medlemsstat 
som påverkar principerna för en sund 
ekonomisk förvaltning eller skydd av 
unionens ekonomiska intressen i enlighet 
med artikel 3 i förordning [.../....] om 
skydd av unionens budget vid generella 
brister när det gäller rättsstatens principer 
i medlemsstaterna ska kommissionen 
genom en genomförandeakt anta ett 
beslut om att avbryta tidsfristen för 
antagande av sådana beslut som avses i 
artikel 17.1 och 17.2 eller om att hålla 
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inne utbetalningar inom faciliteten.
Det beslut om att hålla inne utbetalningar 
som avses i punkt 1 ska tillämpas på 
betalningsansökningar som lämnas in 
efter dagen för beslutet om innehållande.
Avbrottet av den tidsfrist som avses i 
artikel 17 ska tillämpas från och med 
dagen efter det att det beslut som avses i 
punkt 1 antogs. I händelse av innehållna 
utbetalningar ska artikel 4.3 i förordning 
[.../...] om skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer gälla.
2. I händelse av en positiv 
bedömning från kommissionen i enlighet 
med artikel 6 av förordning [.../....] om 
skydd av unionens budget vid generella 
brister när det gäller rättsstatens principer 
i medlemsstaterna ska kommissionen, 
genom en genomförandeakt anta ett 
beslut om att upphäva det avbrott av 
tidsfristen eller det innehållande av 
utbetalningar som avses i föregående 
punkt.
De relevanta förfarandena eller 
utbetalningarna ska återupptas dagen 
efter det att avbrottet eller innehållandet 
har upphävts.
3. Om den europeiska 
planeringsterminen, och i synnerhet de 
landsspecifika rekommendationerna, 
identifierar utmaningar som kräver 
brådskande reformer, men om den 
berörda medlemsstaten inte använder den 
tilldelade finansieringen på ett 
tillfredsställande sätt eller beslutade 
kommissionen att avbryta om denna 
finansiering har avbrutits av 
kommissionen, bör faciliteten kunna 
fortsätta att utnyttjas för åtgärder på 
regional och lokal nivå som bidrar till att 
ta itu med dessa utmaningar.

Or. en
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Ändringsförslag 762
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Åtgärder för att koppla faciliteten till 

skyddet av unionsbudgeten vid generella 
brister när det gäller rättsstatens principer
1. Vid en generell brist när det gäller 
rättsstatens principer i en medlemsstat 
som påverkar principerna om sund 
ekonomisk förvaltning eller skyddet av 
unionens ekonomiska intressen, i enlighet 
med artikel 3 i förordning [.../...] om skydd 
av unionens budget vid generella brister 
när det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna ska kommissionen 
genom en genomförandeakt anta ett 
beslut om att förlänga tidsperioden för 
antagande av de beslut som avses i artikel 
17.1 och 17.2 i denna förordning eller att 
hålla inne utbetalningarna inom ramen 
för faciliteten.
Det beslut om att hålla inne utbetalningar 
som avses i punkt 1 ska tillämpas på 
betalningsansökningar som lämnas in 
efter dagen för beslutet om innehållande.
Förlängningen av den tidsfrist som avses i 
artikel 17 ska tillämpas från och med 
dagen efter det att det beslut som avses i 
första stycket antogs.
I händelse av innehållna utbetalningar 
ska artikel 4.3 i förordning [.../...] om 
skydd av unionens budget vid generella 
brister när det gäller rättsstatens principer 
gälla.
2. I händelse av en positiv 
bedömning från kommissionen i enlighet 
med artikel 6 av förordning [.../....] om 
skydd av unionens budget vid generella 
brister när det gäller rättsstatens principer 
i medlemsstaterna ska kommissionen, 
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genom en genomförandeakt anta ett 
beslut om att upphäva det avbrott av 
tidsfristen eller det innehållande av 
utbetalningar som avses i föregående 
punkt.
De relevanta förfarandena eller 
utbetalningarna ska återupptas dagen 
efter det att avbrottet eller innehållandet 
har upphävts.

Or. en

Ändringsförslag 763
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Åtgärder för att koppla faciliteten till 

skyddet av unionsbudgeten vid generella 
brister när det gäller rättsstatens principer
1. Utan att det påverkar de åtgärder 
som anges i artikel 19 ska de åtgärder 
som föreskrivs i förordning [.../...] om 
skydd av unionens budget vid generella 
brister när det gäller rättsstatens principer 
i medlemsstaterna gälla på stöd inom 
ramen för faciliteten.
2. Kommissionens bedömning av de 
förklaringar som medlemsstaterna lämnar 
om huruvida åtgärderna i planerna 
förväntas ta upp brister, när det gäller 
värderingarna i artikel 2 i EU-fördraget, 
som avses i artikel 16, ska uttryckligen 
beaktas i samband med varje förfarande i 
enlighet med förordning [.../...] om skydd 
av unionens budget vid generella brister 
när det gäller rättsstatens principer.
3. Endast planer som får högsta 
betyg i kommissionens bedömning som 
avses i punkt 2 ska ge rätt till stöd inom 
ramen för faciliteten.
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4. Den bedömning som avses i punkt 
2 ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 764
Markus Ferber, Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Koppling till den europeiska 

planeringsterminen
Medel från faciliteten för återhämtning 
och resiliens ska endast betalas ut om 
minst 50 % av de landsspecifika 
rekommendationerna från den europeiska 
planeringsterminens föregående tre cykler 
antingen har slutförts med 
tillfredsställande resultat eller den 
medlemsstat som lämnar in planen för 
återhämtning och resiliens har gjort 
bindande åtaganden om att uppnå detta 
mål inom de närmaste två åren.

Or. en

Motivering

Incitament bör fastställas för hög efterlevnad i förhållande till de landsspecifika 
rekommendationerna i den europeiska planeringsterminen. Därför behövs en stark koppling 
mellan finansieringen i faciliteten för återhämtning och resiliens och efterlevnad av 
planeringsterminen.

Ändringsförslag 765
José Gusmão

Förslag till förordning
KAPITEL Ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Facilitetens finansiering
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Artikel 9
Möjliga finansieringskällor
1. Faciliteten för återhämtning och 
resiliens ska finansieras av nya egna EU-
medel efter godkännande i 
Europaparlamentet och rådet. Nya egna 
medel ska vara de som beskrivs i rådets 
överenskommelse, närmare bestämt 
följande:
a) en skatt på finansiella transaktioner,
b) en gränsskatt för koldioxid, som 
beskrevs av Ursula von der Leyen i 
hennes politiska riktlinjer för 
kommissionen,
c) en digital skatt, linje med de pågående 
diskussionerna på OECD-nivå,
d) en plastskatt.
Dessa nya egna medel ska godkännas 
senast i början av 2021 och skaffa de 
nödvändiga medlen för att återbetala de 
belopp som kommissionen ska samla in 
på kapitalmarknaderna. Fonden för 
återhämtning och resiliens ska inte hämta 
medel från framtida EU-budgetar.

Or. en

Ändringsförslag 766
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Högsta ekonomiskt bidrag

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska 
beräknas för varje medlemsstat för 
tilldelning av det belopp som avses i 
artikel 5.1 a med hjälp av den metod som 
anges i bilaga I, på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
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medlemsstat.
Or. en

Motivering

Det bör inte förekomma någon geografisk öronmärkning.

Ändringsförslag 767
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas 
för varje medlemsstat för tilldelning av det 
belopp som avses i artikel 5.1 a med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, inversen 
av bruttonationalprodukten (BNP) per 
capita och den relativa arbetslösheten i 
varje medlemsstat.

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

Under åren 2021–2022 ska det maximala 
ekonomiska bidraget beräknas med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, det 
inverterade värdet av BNP per capita och 
den genomsnittliga relativa arbetslösheten 
i varje medlemsstat under åren 2015–
2019.
Under åren 2023–2024 ska det maximala 
ekonomiska bidraget beräknas med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, det 
inverterade värdet av BNP per capita, det 
kumulativa procentuella BNP-fallet och 
den genomsnittliga arbetslösheten som 
konstaterats under perioden 2020–2021 
jämfört med 2019. Det slutliga högsta 
anslagna beloppet ska beräknas senast 
den 30 juni 2022.
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Or. en

Ändringsförslag 768
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas 
för varje medlemsstat för tilldelning av det 
belopp som avses i artikel 5.1 a med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, inversen 
av bruttonationalprodukten (BNP) per 
capita och den relativa arbetslösheten i 
varje medlemsstat.

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

Under åren 2021–2022 ska det maximala 
ekonomiska bidraget beräknas med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, det 
inverterade värdet av BNP per capita och 
den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat under åren 2015–2019.
Under åren 2023–2024 ska det maximala 
ekonomiska bidraget beräknas med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, det 
inverterade värdet av BNP per capita, den 
relativa arbetslösheten i varje medlemsstat 
under åren 2015–2019 och det kumulativa 
BNP-fallet som konstaterats under 
perioden 2020–2021 jämfört med 2019, 
och detta ska beräknas senast den 30 juni 
2022.

Or. en

Ändringsförslag 769
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas 
för varje medlemsstat för tilldelning av det 
belopp som avses i artikel 5.1 a med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, inversen 
av bruttonationalprodukten (BNP) per 
capita och den relativa arbetslösheten i 
varje medlemsstat.

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas 
för varje medlemsstat enligt följande:

1. a) För 70 % av beloppet på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat i enlighet med bilaga I.

b) För de återstående 30 % av beloppet på 
grundval av befolkningsmängden, 
inversen av bruttonationalprodukten 
(BNP) per capita och, i samma 
proportion, den verkliga BNP-
förändringen 2020. Förändringen ska 
baseras på kommissionens höstprognos 
2020
2. Beräkningen av det högsta ekonomiska 
bidraget enligt punkt 1 b ska uppdateras 
senast den 30 juni 2022 för varje 
medlemsstat för år 2023 för tilldelningen 
av 30 % av beloppet, där data från 
kommissionens höstprognos uppdateras 
med de faktiska resultaten i förhållande 
till och baserat på befolkningsmängden, 
inversen av bruttonationalprodukten 
(BNP) per capita, den verkliga BNP-
förändringen 2020 och den totala verkliga 
BNP-förändringen för perioden 2020–
2021.

Or. en

Ändringsförslag 770
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas 
för varje medlemsstat för tilldelning av det 
belopp som avses i artikel 5.1 a med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, inversen 
av bruttonationalprodukten (BNP) per 
capita och den relativa arbetslösheten i 
varje medlemsstat.

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas 
för varje medlemsstat för tilldelning av det 
belopp som avses i artikel 5.1 a med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, de 
negativa konsekvenserna av covid-19 på 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
mätt sedan utbrottet av covid-19 i EU och 
ökningen av den relativa arbetslösheten i 
varje medlemsstat sedan utbrottet av 
covid-19 i denna medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 771
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas 
för varje medlemsstat för tilldelning av det 
belopp som avses i artikel 5.1 a med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, inversen 
av bruttonationalprodukten (BNP) per 
capita och den relativa arbetslösheten i 
varje medlemsstat.

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

Or. en

Ändringsförslag 772
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska 
beräknas för varje medlemsstat för 

För tilldelning av det belopp som avses i 
artikel 5.1 a, som ska beräknas med hjälp 
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tilldelning av det belopp som avses i artikel 
5.1 a med hjälp av den metod som anges i 
bilaga I, på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

av den relativa summan av covid-
relaterade nyckeltal såsom sjukdomsfall, 
dödstal och utvecklingen av BNP samt 
arbetslösheten från februari 2020.

Or. de

Ändringsförslag 773
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas 
för varje medlemsstat för tilldelning av det 
belopp som avses i artikel 5.1 a med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, inversen 
av bruttonationalprodukten (BNP) per 
capita och den relativa arbetslösheten i 
varje medlemsstat.

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

Or. en

Ändringsförslag 774
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tilldelning av ekonomiskt bidrag Tilldelning av det ekonomiska bidraget
Or. en

Ändringsförslag 775
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden till och med den 31 
december 2022 ska kommissionen i 
enlighet med artikel 5.1 a ställa 334 950 
000 000 EUR till förfogande för 
tilldelning. Varje medlemsstat får lämna 
in ansökningar upp till deras högsta 
ekonomiska bidrag enligt artikel 10 för att 
genomföra sina planer för återhämtning 
och resiliens.

1. För perioden till och med den 31 
december 2022 ska kommissionen ställa 
två tredjedelar av det belopp som avses i 
artikel 5.1 a till förfogande för tilldelning 
till ansökningar från medlemsstater i 
enlighet med artiklarna 14–18 i kapitel III 
i denna förordning och en tredjedel till 
upphandlingsförfaranden i enlighet med 
artiklarna 18a och 18b.

Or. en

Ändringsförslag 776
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden till och med 31 
december 2022 ska kommissionen i 
enlighet med artikel 5.1 a ställa 334 950 
000 000 EUR till förfogande för 
tilldelning. Varje medlemsstat får lämna in 
ansökningar upp till deras högsta 
ekonomiska bidrag enligt artikel 10 för att 
genomföra sina planer för återhämtning 
och resiliens.

1. För perioden till och med 31 
december 2024 ska kommissionen i 
enlighet med artikel 5.1 a ställa 334 950 
000 000 EUR till förfogande för 
tilldelning. Varje medlemsstat får lämna in 
ansökningar upp till deras högsta 
ekonomiska bidrag enligt artikel 10 för att 
genomföra sina planer för återhämtning 
och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 777
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden till och med den 31 
december 2022 ska kommissionen i 
enlighet med artikel 5.1 a ställa 334 950 
000 000 EUR till förfogande för 
tilldelning. Varje medlemsstat får lämna in 
ansökningar upp till deras högsta 

1. För perioden till och med den 31 
december 2022 ska kommissionen i 
enlighet med artikel 5.1 a ställa 200 000 
000 000 EUR till förfogande för 
tilldelning. Varje medlemsstat får lämna in 
ansökningar upp till deras högsta 
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ekonomiska bidrag enligt artikel 10 för att 
genomföra sina planer för återhämtning 
och resiliens.

ekonomiska bidrag enligt artikel 10 för att 
genomföra sina planer för återhämtning 
och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 778
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden till och med den 31 
december 2022 ska kommissionen i 
enlighet med artikel 5.1 a ställa 334 950 
000 000 EUR till förfogande för 
tilldelning. Varje medlemsstat får lämna in 
ansökningar upp till deras högsta 
ekonomiska bidrag enligt artikel 10 för att 
genomföra sina planer för återhämtning 
och resiliens.

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

Or. en

Ändringsförslag 779
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden till och med 31 
december 2022 ska kommissionen i 
enlighet med artikel 5.1 a ställa 334 950 
000 000 EUR till förfogande för 
tilldelning. Varje medlemsstat får lämna in 
ansökningar upp till deras högsta 
ekonomiska bidrag enligt artikel 10 för att 
genomföra sina planer för återhämtning 
och resiliens.

1. Fram till och med 31 december 
2024 ska kommissionen i enlighet med 
artikel 5.1 a ställa det belopp som nämns i 
denna artikel till förfogande för 
tilldelning. Varje medlemsstat får lämna in 
ansökningar upp till deras högsta 
ekonomiska bidrag enligt artikel 10 för att 
genomföra sina planer för återhämtning 
och resiliens.

Or. en
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Ändringsförslag 780
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska medfinansiera minst 
25 % av de beräknade totala 
investeringskostnaderna för det paket som 
avses i artikel 5.1 a.

Or. en

Ändringsförslag 781
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska 
medfinansiera 20 % av alla kostnader 
inom denna facilitet.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att medlemsstaterna väljer faktiska politiska prioriteringar för faciliteten 
för återhämtning och resiliens måste medlemsstaterna ha egna intressen på spel.

Ändringsförslag 782
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För perioden som börjar efter den 
31 december 2022 och pågår till och med 
den 31 december 2024 får kommissionen, 
om ekonomiska medel finns tillgängliga, 
anordna ansökningsomgångar anpassade 
till den europeiska planeringsterminens 

utgår
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tidsplan. För detta ändamål ska 
kommissionen offentliggöra en preliminär 
tidsplan för de ansökningsomgångar som 
ska anordnas under perioden och för 
varje ansökningsomgång ange det belopp 
som finns tillgängligt för tilldelning. 
Varje medlemsstat får för att genomföra 
sin plan för återhämtning och resiliens 
ansöka om ett belopp som högst 
motsvarar dess andel av det tillgängliga 
beloppet för tilldelning enligt bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 783
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 784
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

För att uppnå största möjliga påverkan i stödet för den ekonomiska återhämtningen ska 
medlen i faciliteten för återhämtning och resiliens spenderas så snart som möjligt.

Ändringsförslag 785
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För perioden som börjar efter den 
31 december 2022 och pågår till och med 
den 31 december 2024 får kommissionen, 
om ekonomiska medel finns tillgängliga, 
anordna ansökningsomgångar anpassade 
till den europeiska planeringsterminens 
tidsplan. För detta ändamål ska 
kommissionen offentliggöra en preliminär 
tidsplan för de ansökningsomgångar som 
ska anordnas under perioden och för 
varje ansökningsomgång ange det belopp 

2. För perioden som börjar efter den 
31 december 2022 och pågår till och med 
den 31 december 2024 ska kommissionen, 
om ekonomiska medel finns tillgängliga, 
uppmana medlemsstaterna att uppdatera 
sina nationella planer för återhämtning 
och resiliens, i linje med de krav och mål 
som föreskrivs i artiklarna 4, 4a och 14 i 
denna förordning i syfte att tilldela 
ytterligare ekonomiska medel.
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som finns tillgängligt för tilldelning. 
Varje medlemsstat får för att genomföra 
sin plan för återhämtning och resiliens 
ansöka om ett belopp som högst 
motsvarar dess andel av det tillgängliga 
beloppet för tilldelning enligt bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 786
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För perioden som börjar efter den 
31 december 2022 och pågår till och med 
den 31 december 2024 får kommissionen, 
om ekonomiska medel finns tillgängliga, 
anordna ansökningsomgångar anpassade 
till den europeiska planeringsterminens 
tidsplan. För detta ändamål ska 
kommissionen offentliggöra en preliminär 
tidsplan för de ansökningsomgångar som 
ska anordnas under perioden och för varje 
ansökningsomgång ange det belopp som 
finns tillgängligt för tilldelning. Minst 80 
% av dessa medel ska stödja åtgärder som 
gynnar klimatet, den biologiska 
mångfalden och miljön för att säkerställa 
överensstämmelse med den europeiska 
gröna given och klimatavtalet från Paris. 
Varje medlemsstat får för att genomföra 
sin plan för återhämtning och resiliens 
ansöka om ett belopp som högst motsvarar 
dess andel av det tillgängliga beloppet för 
tilldelning enligt bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 787
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 788
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För perioden som börjar efter den 
31 december 2022 och pågår till och med 
den 31 december 2026 får kommissionen, 
om ekonomiska medel finns tillgängliga, 
anordna ansökningsomgångar anpassade 
till den europeiska planeringsterminens 
tidsplan. För detta ändamål ska 
kommissionen offentliggöra en preliminär 
tidsplan för de ansökningsomgångar som 
ska anordnas under perioden och för varje 
ansökningsomgång ange det belopp som 
finns tillgängligt för tilldelning. Varje 
medlemsstat får för att genomföra sin plan 
för återhämtning och resiliens ansöka om 
ett belopp som högst motsvarar dess andel 
av det tillgängliga beloppet för tilldelning 
enligt bilaga I.

Or. en
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Ändringsförslag 789
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett anslag som inte verkställs eller 
som avbryts före slutet av 2024 ska 
överföras till den fleråriga budgetramen 
för att förstärka EU-program under direkt 
förvaltning som stöder den europeiska 
gröna given och den digitala agendan 
samt Horisont Europa, ett digitalt Europa 
och Erasmus+.

Or. en

Ändringsförslag 790
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Förfinansiering

1. Efter att kommissionen antagit det 
rättsliga åtagande som avses i artikel 19.1, 
och om så begärs av en medlemsstat i 
samband med att den lämnar in planen 
för återhämtning och resiliens, ska 
kommissionen under 2021 betala ut en 
förfinansiering till ett belopp på upp till 
20 % av det rättsliga åtagandet i form av 
ett icke-återbetalningspliktigt stöd, och, i 
tillämpliga fall och med förbehåll för en 
begäran från kvalificerade medlemsstater, 
på upp till 10 % av lånestödet i form av ett 
lån i enlighet med artikel 19. Genom 
undantag från artikel 116.1 i 
budgetförordningen ska kommissionen 
göra motsvarande utbetalningar inom två 
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månader efter att den antagit det rättsliga 
åtagande som avses i artikel 19.
2. Vid förhandsfinansiering enligt 
punkt 1 ska de ekonomiska bidragen 
justeras i proportion till detta.
3. Länder som deltar i Europeiska 
åklagarmyndighetens aktiviteter ska på 
begäran ha rätt att ta emot ytterligare 
förfinansiering om 5 % av det rättsliga 
åtagandet, i form av icke-
återbetalningspliktigt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 791
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 792
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. På begäran av en medlemsstat får 
kommissionen bevilja den berörda 
medlemsstaten ett lånestöd för 
genomförandet av dess plan för 
återhämtning och resiliens.

Or. en
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Ändringsförslag 793
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Till och med den 31 december 2026 
får kommissionen på begäran av en 
medlemsstat bevilja den berörda 
medlemsstaten ett lånestöd för 
genomförandet av dess plan för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 794
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Till och med den 31 december 2023 
får kommissionen på begäran av en 
medlemsstat bevilja den berörda 
medlemsstaten ett lånestöd för 
genomförandet av dess plan för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 795
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Till och med den 31 december 2022 
får kommissionen på begäran av en 
medlemsstat bevilja den berörda 
medlemsstaten ett lånestöd för 
genomförandet av dess plan för 
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återhämtning och resiliens. återhämtning och resiliens.
Or. en

Motivering

För att uppnå största möjliga påverkan i stödet för den ekonomiska återhämtningen ska 
medlen i faciliteten för återhämtning och resiliens spenderas så tidigt som möjligt.

Ändringsförslag 796
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. En medlemsstat får begära ett lån 
vid samma tidpunkt som en plan för 
återhämtning och resiliens enligt artikel 15 
lämnas in, eller vid en annan tidpunkt till 
och med den 31 augusti 2024. I det senare 
fallet, om inte begäran har sin grund i 
behovet av att kompensera för en 
minskning av de tilldelade beloppen i 
enlighet med artikel 10, ska begäran 
åtföljas av en ändrad plan inklusive 
ytterligare delmål och mål.

Or. en

Ändringsförslag 797
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. En medlemsstat får begära ett lån 
vid samma tidpunkt som de årliga 
planerna för återhämtning och resiliens 
eller deras uppdatering enligt artikel 15 
lämnas in.

Or. en
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Ändringsförslag 798
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. En medlemsstat får begära ett lån 
vid samma tidpunkt som en plan för 
återhämtning och resiliens enligt artikel 15 
lämnas in, eller vid en annan tidpunkt till 
och med den 31 augusti 2024.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 800
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får begära ett lån 
vid samma tidpunkt som en plan för 
återhämtning och resiliens enligt artikel 15 

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

lämnas in, eller vid en annan tidpunkt till 
och med den 31 augusti 2026. I det senare 
fallet ska begäran åtföljas av en ändrad 
plan inklusive ytterligare delmål och mål.

Or. en

Ändringsförslag 801
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. En medlemsstat får begära ett lån 
vid samma tidpunkt som en plan för 
återhämtning och resiliens enligt artikel 15 
lämnas in, eller vid en annan tidpunkt till 
och med den 31 augusti 2023. I det senare 
fallet ska begäran åtföljas av en ändrad 
plan inklusive ytterligare delmål och mål.

Or. en

Ändringsförslag 802
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. En medlemsstat får begära ett lån 
vid samma tidpunkt som en plan för 
återhämtning och resiliens enligt artikel 15 
lämnas in, eller vid en annan tidpunkt till 
och med den 31 augusti 2022. I det senare 
fallet ska begäran åtföljas av en ändrad 
plan inklusive ytterligare delmål och mål.

Or. en

Motivering

För att uppnå största möjliga påverkan i stödet för den ekonomiska återhämtningen ska 
medlen i faciliteten för återhämtning och resiliens tidigareläggas.
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Ändringsförslag 803
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) skälen till lånestödet, motiverade av 
ökade finansiella behov som är kopplade 
till ytterligare investeringar och särskilt på 
grund av finansieringsbehov i samband 
med produktiva och offentliga jämställda 
och hållbara investeringar i infrastruktur 
i överensstämmelse med målen i artikel 4,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 805
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 806
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) i förekommande fall de ytterligare 
reformerna och investeringarna för vilka 
lånet helt eller delvis begärs i enlighet med 
artikel 15,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 808
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) de ytterligare investeringarna i 
enlighet med artikel 15,

Or. en

Ändringsförslag 809
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) information om hur begäran om 
lån passar in i medlemsstatens 
övergripande ekonomiska planering och 
hur den passar in i det allmänna målet 
med sund skattepolitik i linje med 
unionens ram för ekonomisk styrning,

Or. en

Motivering

Information bör lämnas som gör det möjligt att bedöma om beviljandet av lånet kan få en 
negativ påverkan på den långsiktiga skuldrelaterade hållbarheten.

Ändringsförslag 810
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) en självständigt bedömd 
sannolikhet för misslyckande i 
genomförandet av de föreslagna 
reformerna,

Or. en

Motivering

Rådet och kommissionen måste bedöma sannolikheten för misslyckande när de beslutar om 
tilldelning av det ekonomiska stödet, för att på lämpligt sätt tillämpa denna risk.

Ändringsförslag 811
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om begäran om lån görs vid en 
annan tidpunkt än vid inlämnandet av en 
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plan för återhämtning och resiliens och 
rör ytterligare reformer och investeringar 
ska den åtföljas av en reviderad plan med 
relevanta delmål och mål.

Or. en

Ändringsförslag 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Lånestödet till den berörda 
medlemsstatens plan för återhämtning och 
resiliens får inte vara högre än dess andel 
av det belopp som avses i artikel 5.1 b och 
som uträknas med hjälp av den metod 
som anges i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 813
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 814
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 815
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Lånestödet till den berörda 
medlemsstatens plan för återhämtning och 
resiliens får inte vara högre än differensen 
mellan den totala kostnaden för planen för 
återhämtning och resiliens, i 
förekommande fall med ändringar, och det 
högsta ekonomiska bidraget enligt artikel 
10. Den högsta lånevolymen till varje 
medlemsstat får inte överstiga 2,0 % av 
dess bruttonationalinkomst.

Or. en

Ändringsförslag 816
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 817
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Genom undantag från punkt 4, 
under förutsättning att medel finns 
tillgängliga och under exceptionella 
omständigheter, eller om det belopp som 
till slut tilldelas för genomförandet av 
planen till följd av den beräkning som 
avses i artikel 10 är lägre än det belopp 
som anges i det beslut som avses i artikel 
17.1, får lånestödets belopp ökas.

Or. en

Ändringsförslag 818
Jens Geier, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Kommissionen ska lämna in ett 
förslag om en begäran om lånestöd till 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med artikel 17. I tillämpliga fall ska planen 
för återhämtning och resiliens ändras i 
enlighet med detta.

Or. en
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Ändringsförslag 819
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om motiveringen för att begära 
lånet och dess belopp anses vara rimlig och 
trovärdig i förhållande till de ytterligare 
reformerna och investeringarna, och

a) om motiveringen för att begära 
lånet och dess belopp anses vara rimlig och 
trovärdig i förhållande till de ytterligare 
tillväxtförbättrande reformerna och 
hållbara investeringarna, och

Or. en

Ändringsförslag 820
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om motiveringen för att begära 
lånet och dess belopp anses vara rimlig och 
trovärdig i förhållande till de ytterligare 
reformerna och investeringarna, och

a) om motiveringen för att begära 
lånet och dess belopp anses vara rimlig och 
trovärdig i förhållande till reformerna och 
investeringarna som lånet har begärts för, 
och

Or. en

Ändringsförslag 821
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om motiveringen för att begära 
lånet och dess belopp anses vara rimlig och 
trovärdig i förhållande till de ytterligare 
reformerna och investeringarna, och

a) om motiveringen för att begära 
lånet och dess belopp anses vara rimlig och 
trovärdig i förhållande till 
omställningsplanerna, de ytterligare 
reformerna och investeringarna, och

Or. en
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Ändringsförslag 822
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om motiveringen för att begära 
lånet och dess belopp anses vara rimlig och 
trovärdig i förhållande till de ytterligare 
reformerna och investeringarna, och

a) om motiveringen för att begära 
lånet och dess belopp anses vara rimlig och 
trovärdig i förhållande till de ytterligare 
reformerna och investeringsåtgärderna, 
och

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om de ytterligare reformerna och 
investeringarna uppfyller kriterierna i 
artikel 16.3.

b) om de ytterligare 
tillväxtförbättrande reformerna och 
hållbara investeringarna uppfyller 
kriterierna i artikel 16.3.

Or. en

Ändringsförslag 824
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om de ytterligare reformerna och 
investeringarna uppfyller kriterierna i 
artikel 16.3.

b) Om reformerna och investeringarna 
för vilka lånet har begärts uppfyller 
kriterierna i artikel 16.3.

Or. en

Ändringsförslag 825
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om de ytterligare reformerna och 
investeringarna uppfyller kriterierna i 
artikel 16.3.

b) om de ytterligare reformerna och 
investeringsåtgärderna uppfyller 
kriterierna i artikel 16.3.

Or. en

Ändringsförslag 826
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) om det är sannolikt att 
medlemsstaten inte uppfyller kriterierna 
för lånet.

Or. en

Motivering

Rådet och kommissionen måste bedöma sannolikheten för misslyckande när de beslutar om 
tilldelning av det ekonomiska stödet, för att på lämpligt sätt tillämpa denna risk.

Ändringsförslag 827
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Lånebeloppet i euro. a) Lånebeloppet i euro. Det inbegriper 
i förkommande fall beloppet för 
förfinansierat lånestöd i enlighet med 
artikel 11a.

Or. en
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Ändringsförslag 828
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Genomsnittlig löptid.

Or. en

Ändringsförslag 829
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Det högsta antalet delbetalningar 
och återbetalningsplanen.

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

Or. en

Ändringsförslag 830
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 831
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Åtminstone 40 % av beloppet för varje 
plan för återhämtning och resiliens ska 
bidra till att integrera målen för klimat 
och biologisk mångfald och miljömässig 
hållbarhet på ett sätt som återspeglar den 
europeiska gröna given såsom Europas 
strategi för hållbar tillväxt och 
genomförandet av unionens åtaganden att 
genomföra Parisavtalet och FN:s mål för 
hållbar utveckling. Samtidigt bör planen 
för fullständig återhämtning och resiliens 
respektera principen om att ”inte orsaka 
betydande skada” för de sociala målen 
eller målen om miljömässig hållbarhet. 
Kommissionen ska genom en delegerad 
akt och genom att tillämpa de kriterier 
som har fastställts genom EU:s 
taxonomiförordning på rätt sätt anta 
relevanta metoder för att hjälpa 
medlemsstaterna att uppfylla detta krav.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i ett enhetligt paket. Planerna ska 
utarbetas i nära samarbete med nationella 
och regionala berörda parter som lokala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter, 
organisationer i det civila samhället och 
företrädare för den privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 833
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 834
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 835
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren, samtidigt som de gör 
det möjligt för medlemsstaterna att 
uppdatera sina planer i enlighet med 
artikel 18. De planer för återhämtning och 
resiliens som berättigar till finansiering 
inom denna facilitet ska omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt i ett enhetligt 
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paket.
Or. en

Ändringsförslag 836
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
årliga nationella planer för återhämtning 
och resiliens. Dessa planer som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i enhetliga paket.

Or. en

Ändringsförslag 837
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 839
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 841
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 842
Marek Belka

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 843
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar till och med 
den 31 december 2024. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i ett enhetligt paket.

Or. en
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Ändringsförslag 844
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje plan för återhämtning och 
resiliens ska omfattas av följande 
horisontella krav:
– Planerna för återhämtning och resiliens 
ska vara förenliga med principerna i EU-
strategin för jämställdhet 2020–2025 och 
ska omfatta nyckelåtgärder för att uppnå 
jämställdhet i kombination med åtgärder 
för jämställdhetsintegrering.
– Planen för återhämtning och resiliens 
ska skapa europeiskt mervärde.
– Åtminstone 37 % av beloppet för varje 
plan för återhämtning och resiliens ska 
bidra till den övergripande integreringen 
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av klimatåtgärder på ett sätt som 
återspeglar den europeiska gröna given 
såsom Europas strategi för hållbar tillväxt 
och genomförandet av unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling. Minst 20 
% av det belopp som bidrar till att 
integrera klimatåtgärder ska användas i 
den gröna omställningspelaren, bidra till 
omställningen för att uppnå unionens 
senaste klimatmål inför 2030 och uppfylla 
EU:s mål om klimatneutralitet senast 
2050.
– För att avspegla prioriteringarna i den 
digitala agendan och nödvändigheten i att 
uppnå en digital inre marknad, vilket 
kommer att öka unionens globala 
konkurrenskraft och även bidra till att 
göra unionen mer motståndskraftig, 
innovativ och strategiskt autonom, ska 
minst 20 % av beloppet för varje plan för 
återhämtning och resiliens bidra till 
investeringar i digital teknik, 
infrastruktur och processer.
– Minst 20 % av beloppet för varje plan 
för återhämtning och resiliens ska bidra 
till att ta itu med risken för långvariga 
skador på ungdomars utsikter på 
arbetsmarknaden och deras allmänna 
välbefinnande genom omfattande 
sysselsättnings-, utbildnings- och 
kompetenslösningar och åtgärder som 
riktar sig till ungdomar, på ett sätt som 
återspeglar den framtidsinriktade 
karaktären hos 
återhämtningsinstrumentet Next 
Generation EU och erkänner betydelsen 
av agendan för digital kompetens, 
barngarantin och ungdomsgarantin i 
syfte att förhindra att dagens ungdomar 
blir en ”nedstängningsgeneration”.
– Planerna får inte strida mot EU:s 
strategiska och ekonomiska intressen. 
Därför får stöd inte ges till projekt som 
ingår i tredjeländers strategiska 
investeringsplaner.
– Finansieringen av planerna får inte 
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ersätta återkommande nationella 
budgetutgifter och ska respektera 
principen om additionalitet från EU-
finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 846
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Planer för återhämtning och 
resiliens som berättigar till finansiering 
inom detta instrument ska anslå minst 75 
% av det icke-återbetalningspliktiga 
beloppet av det högsta nationella 
ekonomiska bidrag som avses i artiklarna 
5.1a och 10, mätt som total kostnad, till 
investerings- och reformåtgärder som 
hanterar utmaningarna i de tre 
prioriterade europeiska politikområden 
som anges i artikel 3.
Vid utarbetandet av nationella planer ska 
medlemsstaterna, samtidigt som de 
uppfyller det totala minsta anslaget om 75 
% tilldela minst 20 % av den icke-
återbetalningspliktiga delen av sitt högsta 
ekonomiska bidrag, mätt i 
kostnadstermer, till vart och ett av de tre 
prioriterade europeiska politikområden 
som avses i artikel 3 och får tilldela de 
återstående 15 % flexibelt mellan dessa 
tre. För att underlätta utarbetandet av 
nationella planer ger bilaga IIIa till 
denna förordning icke-bindande 
vägledning om reform- och 
investeringsåtgärder som stämmer 
överens med dessa tre prirotierade 
europeiska områden.

Or. en
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Ändringsförslag 847
Luděk Niedermayer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Brister i informations- och 
kommunikationsteknik på 
undervisningsområdet under pandemin. 
Påskyndat främjande av e-lärande, 
distans- och projektbaserat lärande, 
särskilt i grundskole- och 
gymnasieutbildning i EU. Det kommer 
inte bara att öka konkurrenskraften i 
EU:s ekonomi, utan utrusta eleverna med 
den kompetens som behövs i den 
nuvarande och framtida ekonomin. Det 
kommer att öka motståndskraften i 
skolorna vid framtida pandemier 
samtidigt som det minskar skadan vid 
sådana händelser för unga generationer.

Or. en

Ändringsförslag 848
Angelika Winzig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medel från faciliteten bör också 
öka anslagen till befintliga nationella 
finansieringsinstrument, vilket kan vara 
en del av planerna för återhämtning och 
resiliens. Det gör att medlen kan 
användas snabbare och att de får snabb 
effekt på plats.

Or. en

Ändringsförslag 849
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

1a. Faciliteten ska inte stödja åtgärder 
som orsakar skada på något av de 
miljömål som anges i förordning (EU) 
2020/852 i enlighet med artikel 17 i 
samma förordning.

Or. en

Ändringsförslag 850
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. För att avspegla den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter som 
Europas strategi för sociala framsteg ska 
minst 30 % av beloppet i varje plan för 
återhämtning och resiliens bidra till den 
sociala och territoriella 
sammanhållningen, inklusive 
genomförandet av målen för 
Europaparlamentets utredningstjänst. 
Ingen av de reformer eller investeringar 
som får stöd genom faciliteten för 
återhämtning och resiliens bör strida mot 
genomförandet av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter. Kommissionen ska 
genom en delegerad akt anta den 
relevanta metoden för att hjälpa 
medlemsstaterna att uppfylla dessa krav. 

Or. en

Ändringsförslag 851
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

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

1b. Investeringar och reformåtgärder 
som planerades efter den 1 februari 2020 
och som rör de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av covid-19-pandemin i 
framtiden ska vara berättigade till stöd 
från faciliteten för återhämtning och 
resiliens, förutsatt att de uppfyller de krav 
som föreskrivs i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 852
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med en 
färdväg för att begränsa den globala 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriella nivåer och unionens 
klimat- och miljömål. Minst 40 % av den 
beräknade totalkostnaden för alla planer 
för återhämtning och resiliens ska 
tilldelas verksamheter som bidrar 
väsentligt till mildrande av eller 
anpassning till klimatförändringarna i 
enlighet med artiklarna 10 och 11 i 
förordning (EU) 2020/852. Minst 10 % av 
den beräknade totalkostnaden för alla 
planer för återhämtning och resiliens ska 
dessutom tilldelas verksamheter som 
bidrar väsentligt till något av de andra 
miljömålen enligt denna förordning. 
Kommissionen ska anpassa en delegerad 
akt i enlighet med artikel 25a till att 
precisera metoden och den relaterade 
rapporteringsbestämmelsen för att stödja 
medlemsstaterna så att de kan uppfylla 
kraven i detta stycke och övervaka 
efterlevnaden av dessa krav.
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Alla medel som tilldelas politikområdet 
för den gröna omställningen ska stödja 
ekonomisk verksamhet som klassificeras 
som miljömässigt hållbar i enlighet med 
artikel 3 i förordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ändringsförslag 853
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Faciliteten ska endast stödja 
verksamheter som inte orsakar betydande 
skada för ett eller flera av de miljömål 
som avses i artikel 9 i förordning (EU) 
2020/852 i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 17 i samma förordning, och som 
bedrivs i överensstämmelse med de 
minimiskyddsåtgärder som avses i artikel 
18 i förordning (EU) 2020/852, och den 
får inte stödja verksamheter eller omfatta 
investeringar som leder till inlåsning av 
tillgångar som underminerar uppnåendet 
av unionens klimat- och miljömål. Det får 
i synnerhet inte omfatta investeringar som 
rör följande:
a) avveckling, drift, anpassning eller 
livstidsförlängning av kärnkraftverk, samt 
hantering eller förvaring av kärnavfall,
b) prospektering, produktion, 
bearbetning, distribution, lagring och 
förbränning av fossila bränslen,
c) deponering av avfall,
d) anläggningar för avfallsförbränning,
e) flygplatsinfrastruktur, utom i de 
yttersta randområdena,
f) fordon utrustade med 
förbränningsmotorer med inre 
förbränning.

Or. en
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Ändringsförslag 854
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. Kommissionen får anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 25a 
för att komplettera den förteckning som 
avses i punkt [1d]. 

Or. en

Ändringsförslag 855
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f. Utan att det påverkar de 
fördelningskrav som avses i denna artikel 
ska medlemsstaterna säkerställa den 
behovsbaserade fördelningen av medel 
som tas emot från faciliteten av 
kommuner och lokala regeringar och 
anslå minst 10 % av sitt högsta 
ekonomiska bidrag, som avses i artikel 10, 
till kommuner och lokala regeringar, och 
se till att de får direkt åtkomst till dessa 
resurser. Kommissionen ska anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
25a för att precisera de arrangemang som 
ska göras av medlemsstaterna för att dela 
ut resurser från faciliteten till kommuner 
och lokala regeringar.

Or. en

Ändringsförslag 856
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1g. Stödberättigade planer ska baseras 
på en jämställdhetskonsekvensbedömning 
av de planerade åtgärderna, i linje med 
målen i jämställdhetsstrategin, och beakta 
dess resultat för att på ett effektivt sätt 
hantera krisens negativa konsekvenser för 
jämställdheten, särskilt genom att 
säkerställa att högkvalitativ sysselsättning 
skapas för kvinnor, löneklyftan mellan 
kvinnor och män minskar och kvinnliga 
företagare får tillgång till kredit.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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__________________
21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder.
22 […]

Or. en

Ändringsförslag 858
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från 
unionens klimat- och miljömål, särskilt 
omställningen för att uppnå unionens 
klimatmål för 2030, i överensstämmelse 
med unionens mål om klimatneutralitet 
senast 2050 i enlighet med förordning 
XXXX/XXX (EU:s klimatlag), samt den 
digitala omställningen. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska också vara 
förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna. För att säkerställa 
att planerna för återhämtning och 
resiliens bidrar till att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 i 
medlemsstaten ska minst 40 % av beloppet 
för varje plan för återhämtning och 
resiliens bidra till att integrera 
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klimatåtgärder och uppnå utgiftsmålet på 
10 % till biologisk mångfald.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 859
Martin Hojsík

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från 
unionens klimat- och miljömål, särskilt 
omställningen för att uppnå unionens 
klimatmål för 2030, i överensstämmelse 
med unionens mål om klimatneutralitet 
senast 2050 i enlighet med förordning 
XXXX/XXX (EU:s klimatlag), samt den 
digitala omställningen. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska också vara 
förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna. För att säkerställa 
att planerna för återhämtning och 
resiliens bidrar till att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 i 
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medlemsstaten ska minst 37 % av beloppet 
för varje plan för återhämtning och 
resiliens bidra till att integrera 
klimatåtgärder och uppnå utgiftsmålet på 
10 % till biologisk mångfald.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Motivering

I sin resolution 2020/2732(RSP) krävde Europaparlamentet bindande mål om 30 % för 
klimatet och 10 % för den biologiska mångfalden. Europaparlamentet bör för konsekvensens 
skull begära >37 % i klimatutgifter (i överensstämmelse med kommissionens bedömning 
Fiche n° 84 om klimatintegrering av den 27/08/2020) för att nå klimatmålet om 30 % som 
beslutades av EUCO för den fleråriga budgetramen och Next Generation EU och 10 % 
utgifter för biologisk mångfald i faciliteten för återhämtning och resiliens. Enligt denna 
strategi kommer dubbel beräkning att ske: uppnåendet av målen för biologisk mångfald kan 
underlättas av klimatrelaterade utgifter.

Ändringsförslag 860
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. 
Planerna för återhämtning och resiliens 
ska också vara förenliga med den 
information som medlemsstaterna lämnar 
i de nationella reformprogrammen inom 
den europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen.
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(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.
__________________ __________________
21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder.

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. Planerna 
för återhämtning och resiliens ska också 
beakta sektorer och politikområden som 
vanligen inte får så mycket 
uppmärksamhet i samband med den 
europeiska planeringsterminen, men som 
har drabbats hårt av pandemin, 
exempelvis utbildning och kultur. Därför 
ska varje nationell plan för återhämtning 
och resiliens avsätta minst 2 % av den 
totala budgeten till de kulturella och 
kreativa sektorerna. Vidare ska 10 % 
avsättas för investeringar i 
kvalitetsutbildning för alla. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska också vara 
förenliga med den information som 
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medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 862
Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen och 
relevanta för att stärka EU:s strategiska 
autonomi. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska också vara förenliga med den 
information som medlemsstaterna lämnar i 
de nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 i 
genomförandeplanerna för 
ungdomsgarantin och i partnerskapsavtal 
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och operativa program inom 
unionsfonderna. Dessutom ska 
återhämtnings- och resiliensplanerna 
vara förenliga med principen om 
europeiskt mervärde och ska möjliggöra 
investeringar i framtidsorienterade 
projekt, teknik och infrastruktur för att 
säkerställa EU:s långsiktiga resiliens och 
konkurrenskraft.

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

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

22 […] 22 […]
Or. fr

Ändringsförslag 863
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med den 
information som medlemsstaterna lämnar i 
de nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. Planerna 
för återhämtning och resiliens ska också 
beakta sektorer och politikområden som 
vanligen inte får så mycket 
uppmärksamhet i samband med den 
europeiska planeringsterminen, men som 
har drabbats hårt av pandemin, 
exempelvis kultur och utbildning. Därför 
ska varje nationell plan för återhämtning 
och resiliens avsätta minst 2 % av den 
totala budgeten till de kulturella och 
kreativa sektorerna och branscherna. 
Planerna för återhämtning och resiliens ska 
också vara förenliga med den information 
som medlemsstaterna lämnar i de 
nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.
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__________________ __________________
21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder.

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 865
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som hör samman med stabilitets- och 
tillväxtpakten och förfarandet vid 
makroekonomisk obalans.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska bidra till unionens strategiska 
autonomi och genomförandet av FN:s 
mål för hållbar utveckling, och vara 
förenliga med de senaste relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
senaste europeiska planeringsterminen 
samt utmaningar och prioriteringar 
identifierade i rådets senaste 
rekommendation om den ekonomiska 
politiken för euroområdet för de 
medlemsstater vars valuta är euro, särskilt 
de som är relevanta för eller härrör från 
den gröna och digitala omställningen och 
de som är relevanta för genomförandet av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska också vara förenliga med den 
information som medlemsstaterna lämnar i 
de nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. Planerna 
för återhämtning och resiliens ska också 
vara förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska utarbetas 
efter tillfredsställande samråd med 
regionala och lokala myndigheter och 
andra berörda parter, inklusive 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället, i enlighet med 
uppförandekoden för partnerskap.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 868
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen 2020, för de 
relevanta rekommendationer som hör 
direkt samman med de prioriterade 
europeiska politikområden som anges i 
artikel 3. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska också vara förenliga med den 
information som medlemsstaterna lämnar i 
de nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, samt i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i EU:s 
jämställdhetsstrategi för 2020–2025, i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning inom Fonden för en rättvis 
omställning22 och i partnerskapsavtal och 
operativa program inom unionsfonderna. 
Planerna för återhämtning och resiliens 
ska också vara förenliga med skyldigheten 
att respektera och främja de värden som 
föreskrivs i artikel 2 fördraget om 
Europeiska unionen.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 869
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 870
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
prioriteringar som fastställts inom den 



AM\1213689SV.docx 187/276 PE657.420v01-00

SV

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

europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen, de som 
främjar skapande av sysselsättning, 
hållbar tillväxt och förbättrar den sociala, 
ekonomiska och territoriella 
sammanhållningen och de som 
identifieras i de strategiska inriktningar 
som diskuteras av rådet och 
Europaparlamentet. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska också vara 
förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 871
Linea Søgaard-Lidell

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska bidra till unionens strategiska 
autonomi, till unionens konkurrenskraft 
och till genomförandet av FN:s mål för 
hållbar utveckling och vara förenliga med 
de senaste relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställts inom den senaste europeiska 
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vara förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 872
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med och 
prioritera de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställts inom den europeiska 
planeringsterminen, särskilt de som är 
relevanta för eller härrör från den gröna 
och digitala omställningen, och 
överensstämma med EU:s 
taxonomiförordning samt i synnerhet 
principen om att inte orsaka betydande 
skada. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska också vara förenliga med den 
information som medlemsstaterna lämnar i 
de nationella reformprogrammen inom den 
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planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
andra miljömål och uppdateringar av 
dessa, enligt förordning (EU) 2018/199921, 
i de territoriella planerna för en rättvis 
omställning inom Fonden för en rättvis 
omställning22 och i partnerskapsavtal och 
operativa program inom unionsfonderna.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 873
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. Planerna 
för återhämtning och resiliens ska också 
vara förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska vara 
förenliga med unionens klimat- och 
miljömål.
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__________________ __________________
21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder.

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 874
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska bidra ändamålsenligt till det 
tillämpningsområde som anges i artikel 3 
och de mål som anges i artikel 4. Planerna 
för återhämtning och resiliens ska också 
vara förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en
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Ändringsförslag 875
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 876
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 

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

europeiska planeringsterminen, inbegripet 
långsiktig finanspolitisk stabilitet och 
deltagande på arbetsmarknaden, och 
särskilt de som är relevanta för eller härrör 
från den gröna och digitala omställningen. 
Planerna för återhämtning och resiliens ska 
också vara förenliga med den information 
som medlemsstaterna lämnar i de 
nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 877
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens sla vara anpassade efter de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen. För 
länderna i euroområdet ska vikt fästas vid 
de relevanta rekommendationerna för 
euroområdet, som har godkänts av rådet. 
Planerna för återhämtning och resiliens ska 
också vara förenliga med den information 
som medlemsstaterna lämnar i de 
nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
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uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 878
Erik Bergkvist

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

__________________ __________________
21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 

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

december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder.

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 879
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som är relevanta för 
uppnåendet av de mål som avses i artikel 
3 och som fastställts inom den europeiska 
planeringsterminen, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och målen 
för hållbar utveckling, de nationella 
reformprogrammen, de nationella energi- 
och klimatplanerna, planerna för en 
rättvis omställning, 
partnerskapsöverenskommelserna, de 
operativa program som har antagits inom 
unionens fonder och/eller åtgärder 
knutna till genomförandet av 
unionsrätten och unionens politik, särskilt 
de som är relevanta för eller härrör från 
den gröna och digitala omställningen.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 880
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 881
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 882
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 883
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för de europeiska 
prioriterade områden som anges i artikel 
3. Planerna för återhämtning och resiliens 
ska också vara förenliga med den 
information som medlemsstaterna lämnar i 
de nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en
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Ändringsförslag 884
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningarna 
och prioriteringarna och stämma överens 
med de mål som föreskrivs i artikel 3 och 
genomförandet av [handlingsplanen för] 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska också vara förenliga med den 
information som medlemsstaterna lämnar i 
de nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Ändringsförslag 885
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Planerna för återhämtning och 
resiliens får inte finansiera sådana 
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väginfrastrukturprojekt som redan 
finansierats genom Europeiska regionala 
utvecklingsfonden under 
programperioden 2014–2020.

Or. fr

Ändringsförslag 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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Åtminstone 37 % av beloppet för 
varje plan för återhämtning och resiliens 
ska bidra till integreringen av 
klimatåtgärder på ett sätt som återspeglar 
den europeiska gröna given såsom 
Europas strategi för hållbar tillväxt och 
genomförandet av unionens åtaganden att 
uppnå klimatneutralitet senast 2050 och 
att genomföra Parisavtalet och FN:s mål 
för hållbar utveckling.
Kommissionen ska anta den relevanta 
metoden och när det är relevant använda 
de kriterier som föreskrivs i förordning 
(EU) 2020/852 om inrättande av en ram 
för att underlätta hållbara investeringar, 
för att stödja medlemsstaterna när de 
uppfyller detta krav och visar hur de 
väsentligt minskar den klimatvänliga 
investeringsgapet i sina ekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 887
Csaba Molnár

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

2a. I varje medlemsstat ska 10 % av 
det högsta ekonomiska bidraget som avses 
i artikel 10 tilldelas kommuner och lokala 
regeringar som ska få direkt åtkomst till 
dessa resurser. De kommuner och lokala 
regeringar i en medlemsstat
– som har drabbats hårdast av pandemin, 
med beaktande av det absoluta antalet 
covid-19-fall i de berörda territorierna,
– och som har lägre nivå när det gäller 
ekonomiska möjligheter att hantera 
utmaningarna med covid-19-krisen 
uttryckt i form av lokal BNP per capita, 
ska prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 888
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta den relevanta metoden, 
baserat på förordning (EU) 2020/852 
[förordning om inrättande av en ram för 
att underlätta hållbara investeringar] för 
att hjälpa medlemsstaterna att uppfylla 
utgiftsmålen på 40 % och 10 % i artikel 
14.2.

Or. en

Ändringsförslag 889
Martin Hojsík

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska genom en 



AM\1213689SV.docx 201/276 PE657.420v01-00

SV

delegerad akt anta den relevanta metoden, 
baserat på förordning (EU) 2020/852 
[förordning om inrättande av en ram för 
att underlätta hållbara investeringar] för 
att hjälpa medlemsstaterna att uppfylla 
utgiftsmålen på 37 % och 10 % i artikel 
14.2.

Or. en

Ändringsförslag 890
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Åtgärder från och med den 1 
februari 2020 som hör samman med de 
ekonomiska och sociala konsekvenserna 
av covid-19-pandemin ska berättiga till 
stöd, förutsatt att de uppfyller kriterierna i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 891
Piernicola Pedicini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Prioritet ska som regel ges till de 
regioner och territorier som har högst 
arbetslöshet i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 892
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

2a. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med 
skyldigheten att respektera och främja de 
värden som föreskrivs i artikel 2 fördraget 
om Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 893
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska bidra till att stärka den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 894
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen har befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 26a för att beskriva de 
arrangemang som ska göras av 
medlemsstaterna för att dela ut resurser 
från faciliteten till kommuner och lokala 
regeringar.

Or. en

Ändringsförslag 895
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

2b. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska bidra till konvergens och 
minskning av de regionala skillnaderna 
och i detta avseende uppmuntras särskilt 
paneuropeiska projekt.

Or. en

Ändringsförslag 896
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Minst 50 % av den totala begäran 
som ingår i varje plan för återhämtning 
och resiliens ska bidra till integrering av 
klimatåtgärder och miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 897
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Investeringar som inte uppfyller 
den princip om att inte orsaka betydande 
skada som fastställs i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2020/852 
[taxonomiförordningen] ska inte vara 
stödberättigande.

Or. en

Ändringsförslag 898
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 899
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 900
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 901
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om en medlemsstat är undantagen 
från övervakning och bedömning enligt 
den europeiska planeringsterminen på 
grundval av artikel 12 i förordning (EU) nr 
472/2013, eller är föremål för övervakning 
enligt rådets förordning (EG) nr 332/2002, 
ska bestämmelserna i den här förordningen 
tillämpas på den berörda medlemsstaten i 
förhållande till de utmaningar och 
prioriteringar som identifieras genom de 
åtgärder som fastställs i de förordningarna. 
Planerna för återhämtning och resiliens 
ska också innehålla ändamålsenliga 
åtgärder för olika och icke-
diskriminerande stöd för ideella 
civilsamhällesorganisationer, ideella 
oberoende media och kommuner, 
regioner eller andra subnationella 
myndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 902
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 903
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En medlemsstat som vill ta emot 
stöd inom faciliteten ska involvera 
berörda parter, särskilt företrädare eller 
myndigheter från den regionala och 
lokala nivån, ekonomiska partner och 
arbetsmarknadens parter samt 
organisationer i det civila samhället och 
andra relevanta berörda parter, i 
utarbetandet av planen för återhämtning 
och resiliens i enlighet med den 
partnerskapsprincip som föreskrivs i 
förordning (EU) nr 1303/2013, särskilt 
artikel 5. Detsamma ska gälla för 
kommuner och lokala regeringar när de 
kommer åt resurser inom faciliteten i 
direkt överensstämmelse med artikel 14.1e 
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i denna förordning.
Or. en

Ändringsförslag 904
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna förordning och de 
tillhörande reformerna och 
investeringarna ska fullt ut respektera 
artikel 152 i EUF-fördraget, och de 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens som utfärdas enligt denna 
förordning ska respektera nationell praxis 
och de nationella institutionerna, även för 
lönebildning. Denna förordning och de 
tillhörande reformerna och 
investeringarna ska på vederbörligt sätt 
beakta artikel 28 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, och får därför inte påverka 
rätten att förhandla om, ingå eller 
tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
kollektiva åtgärder i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis.

Or. en

Ändringsförslag 905
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De nationella planer för 
återhämtning och resiliens som anges 
enligt artikel 15 i denna förordning ska 
stämma överens med unionens mål om 
klimatneutralitet och EU:s 
taxonomiförordning, och uppfylla 
principen om att inte orsaka betydande 
skada. Ingen aktivitet eller åtgärd som 
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genomförs inom ramen för de nationella 
planerna för återhämtning och resiliens 
får väsentligt skada miljömålen i EU:s 
taxonomiförordning. Investeringar som 
rör utvinning, produktion, bearbetning, 
distribution, lagring, transport, överföring 
eller förbränning av fossila bränslen ska 
vara undantagna.

Or. en

Ändringsförslag 906
Moritz Körner, Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Endast medlemsstater som deltar i 
Europeiska åklagarmyndigheten och 
medlemsstater som fram till den 31 
december 2020 begär anslutning till 
Europeiska åklagarmyndigheten ska ha 
rätt att ta emot stöd inom ramen för 
faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 907
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får uppdatera 
sina årliga planer för återhämtning och 
resiliens senast den 15 oktober i enlighet 
med artikel 18 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 908
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med reglerna i 
budgetförordningen om intressekonflikter 
i samband med genomförandet av EU:s 
budget, särskilt artikel 61. Kommissionen 
får använda IKT-system för att identifiera 
och lösa intressekonflikter i förhållande 
till genomförandet av åtgärder inom 
ramen för denna facilitet.

Or. en

Ändringsförslag 909
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Om den gröna och öppna digitala 
omställningen medför oundvikliga 
förluster av arbetstillfällen ska faciliteten 
också vara tillgänglig för att stödja 
åtgärder som skyddar och hjälper berörda 
arbetstagare. 

Or. en

Ändringsförslag 910
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Verksamhet som inte får omfattas av stöd
Faciliteten för återhämtning och resiliens 
ska inte stödja verksamhet och 
investeringar som 
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a) finns i förteckningen i bilaga V punkt 
B i InvestEU-programmet, 
b) finns i förteckningen i artikel 6 i 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
c) stöder verksamheten i företag i de 
sektorer som omfattas av EU:s 
utsläppshandelssystem om det inte finns 
några planer för grön omställning, 
d) stöder företag som är registrerade i 
EU:s förteckning över icke-samarbetande 
jurisdiktioner i skattehänseende, i 
enlighet med kommissionens 
rekommendation C(2020) 4885 final, 
e) Stöder företag som har en historia av 
missbruk och kränkningar av 
miljörättigheter, mänskliga rättigheter 
och arbetstagarrättigheter, eller 
korruption. t) stöder stora företag i den 
mening som avses i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU** om 
årsbokslut, koncernredovisning och 
rapporter i vissa typer av företag, som inte 
tillhandahåller bindande 
omställningsplaner, beskriver hur de 
anpassar sin ekonomiska verksamhet till 
unionens klimat- och miljömål, inklusive 
planer om utfasning av verksamhet som 
orsakar betydande skada för något 
miljömål och omvandling av sådan 
verksamhet till verksamhet med neutral 
eller låg påverkan inom en definierad 
tidsfrist. Planerna bör även innehålla 
åtgärder för att bevara högkvalitativa 
arbetstillfällen, jämlikhet och mål för 
företagens sociala ansvar; 
f) stöder företag som inte förpliktar sig att 
begränsa utdelningsbetalningar, 
pensionsbetalningar och återköp av aktier 
under stödtiden, 
g) stöder verksamheten i företag som har 
en konsoliderad nettoomsättning på minst 
750 000 000 euro och som inte förpliktar 
sig att redovisa inkomstskatteinformation, 
fördelat efter skatteområden och för varje 
område där företaget verkar, på årsbasis 
och tillgängligt för allmänheten (antal 
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anställda, tillgångar, omsättning, resultat 
före skatt, upplupen skatt, betald skatt, 
upplupna intäkter, aktiekapital, statliga 
subventioner). [Företag som omfattas av 
detta redovisningskrav ska ha rätt att 
tillfälligt undanta en eller flera specifika 
punkter av den information som krävs i 
offentliga landsrapporter när de är av en 
sådan art att deras utlämnande skulle få 
allvarliga konsekvenser för företagens 
kommersiella ställning. Ett sådant 
undantag får inte förhindra en rättvis och 
balanserad förståelse av företagets 
skattemässiga ställning och vara väl 
motiverat.] 
h) stöder verksamheten i stora företag i 
den mening som avses i direktiv 
2013/34/EU som har redovisningspliktiga 
arrangemang som ska redovisas i enlighet 
med rådets direktiv (EU) 2018/822* i 
förhållande till redovisningspliktiga 
gränsöverskridande arrangemang, om 
inte dessa enheter förpliktar sig att 
upphäva de aktuella redovisningspliktiga 
arrangemangen inom tolv månader efter 
mottagandet av det ekonomiska stödet. 

Or. en

Ändringsförslag 911
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Uteslutning från berättigande

Faciliteten för återhämtning och resiliens 
ska inte stödja följande:
a) avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk,
b) produktion, bearbetning, distribution, 
lagring och förbränning av fossila 
bränslen,
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c) anläggningar för deponering av avfall,
d) anläggningar för avfallsförbränning,
e) verksamhet som orsakar betydande 
skada på något av miljömålen i artikel 9 i 
förordning (EU) 2020/852 i enlighet med 
artikel 17. 

Or. en

Ändringsförslag 912
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som önskar få stöd 
inom faciliteten ska till kommissionen 
lämna in en plan för återhämtning och 
resiliens enligt definitionen i artikel 14.1.

1. En medlemsstat som önskar få stöd 
inom faciliteten ska till kommissionen 
lämna in en plan för återhämtning och 
resiliens enligt definitionen i artikel 14.1, 
vars verkställande ska ske i full 
överensstämmelse med EU:s lagstiftning, 
särskilt direktiv 2014/24/EU om offentlig 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 913
Martin Hojsík

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En medlemsstat som önskar få 
stöd inom ramen för faciliteten ska 
upprätta en dialog på flera nivåer där 
lokala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, organisationer i det civila 
samhället inklusive miljöorganisationer 
och andra icke-statliga organisationer, 
andra berörda parter och allmänheten 
kan delta aktivt och diskutera 
förberedelserna inför och genomförandet 
av planen för återhämtning och resiliens. 
Arbetet med att organisera och genomföra 
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partnerskap ska utföras i enlighet med 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 240/2014.

Or. en

Ändringsförslag 914
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 915
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Före det formella inlämnandet till 
kommissionen ska den nationella planen 
för återhämtning och resiliens godkännas 
av det nationella parlamentet i den 
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berörda medlemsstaten.
Or. en

Ändringsförslag 916
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
nationella reformprogrammet och ska 
lämnas in officiellt senast den 30 april. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året. Detta 
utkast lämnas in till de nationella 
arbetsmarknadsparterna för samråd 
senast nästkommande februari och 
arbetsmarknadens parter ska ha minst 30 
dagar på sig att reagera skriftligt.

Or. en

Ändringsförslag 917
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
nationella reformprogrammet och ska 
lämnas in officiellt senast den 30 april 
2021. Planen för återhämtning och 
resiliens får lämnas in separat från det 
nationella reformprogrammet. Ett utkast 
till plan får lämnas in i förväg. För 
tillämpningen av uppdateringar av 
nationella planer för återhämtning och 
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resiliens ska kommissionen, i enlighet 
med artiklarna 11.2 och 18, fastställa en 
tidtabell senast den 31 december 2020.

Or. en

Ändringsförslag 918
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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
senaste nationella reformprogrammet, med 
beaktande av rådets senaste 
rekommendation om den ekonomiska 
politiken för euroområdet för de 
medlemsstater vars valuta är euro, och ska 
lämnas in officiellt senast den 30 april. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året.

Or. en

Ändringsförslag 919
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De årliga planer för återhämtning 
och resiliens som läggs fram av den 
berörda medlemsstaten ska utgöra en 
bilaga till det årliga nationella 
reformprogrammet och ska lämnas in 
officiellt senast den 30 april.
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budgetförslag för det påföljande året.
Or. en

Ändringsförslag 920
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska lämnas in officiellt 
senast tre månader efter denna 
förordnings ikraftträdande. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 2020.

Or. en

Ändringsförslag 921
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En medlemsstat som önskar få 
stöd inom ramen för faciliteten ska 
upprätta en dialog på flera nivåer där 
kommuner, lokala och regionala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter, 
organisationer i det civila samhället, 
särskilt ungdomsorganisationer, och 
andra berörda parter och allmänheten 
kan delta aktivt och diskutera 
förberedelserna inför och genomförandet 
av planerna för återhämtning och 
resiliens. Utkastet till plan ska lämnas in 
till lokala och regionala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, organisationer i 
det civila samhället, särskilt 
ungdomsorganisationer, och andra 
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berörda parter och allmänheten för 
samråd minst tre månader före dagen för 
inlämnandet till kommissionen och 
arbetsmarknadens parter ska ha minst 30 
dagar på sig att reagera skriftligt, i 
enlighet med partnerskapsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 922
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En medlemsstat som önskar få 
stöd inom ramen för faciliteten ska 
upprätta en dialog på flera nivåer där 
lokala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, organisationer i det civila 
samhället inklusive miljöorganisationer 
och andra icke-statliga organisationer, 
andra berörda parter och allmänheten 
kan delta aktivt och diskutera 
förberedelserna inför och genomförandet 
av planen för återhämtning och resiliens. 
Arbetet med att organisera och genomföra 
partnerskap ska utföras i enlighet med 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 240/2014.

Or. en

Ändringsförslag 923
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Planen för återhämtning och 
resiliens ska upprättas baserat på 
meningsfulla och inkluderande samråd 
på flera nivåer med lokala och regionala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter, 
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medarbetare, lokalsamhällen, 
organisationer i det civila samhället och 
alla andra berörda parter på både 
nationell och regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 924
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utkastet till plan ska lämnas in till 
lokala och regionala myndigheter, 
nationella arbetsmarknadsparter, 
organisationer i det civila samhället och 
andra berörda parter för samråd.

Or. en

Ändringsförslag 925
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska upprättas med stöd av 
regionala och lokala myndigheter och 
avspegla deras preferenser.

Or. en

Ändringsförslag 926
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Planen för återhämtning och 
resiliens ska vara vederbörligen motiverad 

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

och underbyggd inklusive en förklaring 
om att medel som hämtas från faciliteten 
inte får användas till projekt som är en 
del av tredjeländers strategiska 
investeringsplaner. Den ska särskilt 
innehålla följande delar:

Or. en

Ändringsförslag 927
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 928
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 929
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) En detaljerad förklaring av hur 
planen uppfyller de minsta 
tilldelningsandelar som avses i artikel 
14.1a och konsekvensen med de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen 2020, samt 
målen för den europeiska gröna given, 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa enligt förordning 
(EU)2018/1999, EU:s 
jämställdhetsstrategi för 2020–2025 och 
de territoriella rättvisa 
omställningsplanerna under Fonden för 
en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 930
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) En motivering till hur planen 
hanterar de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställs inom den europeiska 
planeringsterminen, inbegripet 
skatteaspekter, och utmaningar i samband 
med artikel 6 i förordning (EU) nr 
1176/2011. För länderna i euroområdet 
ska särskild vikt fästas vid de relevanta 
rekommendationerna för euroområdet, 
som har godkänts av rådet.

Or. en

Ändringsförslag 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



AM\1213689SV.docx 221/276 PE657.420v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) En förklaring av hur planen 
förväntas hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen, och i 
rådets senaste rekommendation om den 
ekonomiska politiken för euroområdet för 
medlemsstater vars valuta är euro.

Or. en

Ändringsförslag 932
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) En förklaring av hur planen 
förväntas hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen, inbegripet 
finanspolitiska aspekter, och utmaningar i 
samband med artikel 6 i förordning (EU) 
nr 1176/2011.

Or. en

Ändringsförslag 933
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) En förklaring av hur planen 
förväntas hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen, inbegripet 
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europeiska planeringsterminen. skatteaspekter.
Or. en

Ändringsförslag 934
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) En förklaring av hur planen och 
åtgärderna i planen förväntas bidra 
effektivt till det tillämpningsområde som 
anges i artikel 3 och de mål som anges i 
artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 935
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) En förklaring av hur planen 
förväntas hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom de mål 
som föreskrivs i artiklarna 3 och 4.

Or. en

Ändringsförslag 936
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 937
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 938
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) De åtgärder som anses vara 
anpassade till de landsspecifika 
rekommendationerna, som ska 
prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 939
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Om det i en medlemsstat råder 
obalans eller oskälig obalans enligt 
kommissionens slutsatser efter en 
djupgående granskning ska en förklaring 
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ges av hur rekommendationerna enligt 
artikel 6 i förordning (EU) nr 1176/2011 
ska följas.

Or. en

Ändringsförslag 940
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) En förklaring av hur planerna 
skulle bidra till att stärka den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 941
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska, 
budgetrelaterade och sociala resiliens, 
minskar krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidrar till ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens. Denna 
förklaring ska inkludera ett bindande 
åtagande från den berörda medlemsstaten 
om att öka sitt bidrag till EU:s budget i 
nästa fleråriga budgetram i proportion till 
dess beräknade ökning av BNP till följd 
av planens genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 942
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen stärker 
sina medborgares välbefinnande och 
livskvalitet, tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen, de sociala framstegen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, bidrar 
till genomförandet av principerna för den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
minskar ojämlikheten, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens. 

Or. en

Ändringsförslag 943
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen bidrar 
till de mål som anges i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 944
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens 
och till att uppnå sunda budgetpositioner 
på medellång sikt, vilket säkerställer 
hållbarheten i offentliga finanser eller 
snabba framsteg mot sådan hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 945
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, främjar en väl 
fungerande inre marknad, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser, 
främjar genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och bidrar 
till ökad ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 946
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 

(b) En förklaring av hur planen stärker 
den allt snabbare utvecklingen av 
verksamheter som är förenliga med 
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och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

klimatavtalet från Paris och minskningen 
av verksamheter som inte är det, 
sysselsättningen och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minskar krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och bidrar till ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 947
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 948
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av det europeiska 
mervärdet av de planerade åtgärderna, 
och särskilt hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser, 
särskilt för små och medelstora företag, 
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och bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens

Or. en

Ändringsförslag 949
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, den långsiktiga 
konkurrenskraften, den hållbara 
sysselsättningen och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minskar krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och ser till att ingen 
lämnas kvar, och bidrar till ökad 
ekonomisk produktivitet, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens

Or. en

Ändringsförslag 950
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser i de 
regioner och territorier som har högst 
arbetslöshet i medlemsstaterna, förbättrar 
företagsstrukturen, och bidrar till ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 951
Agnès Evren
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen stärker 
unionens strategiska autonomi, 
konkurrenskraften, tillväxtpotentialen, i 
synnerhet för små och medelstora företag, 
sysselsättningen och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minskar krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och bidrar till ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. fr

Ändringsförslag 952
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 953
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

den jämställda tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minskar krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och bidrar till ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens och 
jämställdhet.

Or. en

Ändringsförslag 954
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 955
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 956
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur minst 50 % av 
det belopp som begärs till planen 
förväntas bidra till integrering av 
klimatåtgärder och miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 957
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen bidrar 
till att hantera ovan nämnda mål och 
därigenom minskar krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidrar till 
ökad ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 958
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 959
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 

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

sociala konsekvenser och bidrar till ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 961
Erik Bergkvist

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 962
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 963
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 964
Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) En förklaring av hur unionen 
strävar efter att minska skillnaderna 
mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de 
minst gynnade regionerna eller öarna, 
och hur resurser och särskild hänsyn ska 
tas till landsbygdsområden, områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 
regioner med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar.

Or. fr

Ändringsförslag 965
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 966
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas på ett effektivt sätt och 
utan åtskillnad stödja ideella 
organisationer i det civila samhället och 
ideella organisationer, oberoende medier 
och kommuner, regioner eller 
subnationella myndigheter i 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 967
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 968
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

planen förväntas bidra till den gröna 
omställningen genom att främja unionens 
klimat- och miljömål, samt i synnerhet om 
minst 40 % av den beräknade totala 
kostnaden för alla planer för 
återhämtning och resiliens tilldelas 
verksamheter som väsentligt bidrar till 
begränsning av klimatförändringar eller 
anpassning till klimatförändringar i 
enlighet med artiklarna 10 och 11 i 
förordning (EU) 2020/852 och minst 10 % 
av den beräknade kostnaden för alla 
planer för återhämtning och resiliens 
tilldelas verksamheter som väsentligt 
bidrar till något av de andra miljömålen 
enligt den förordningen och det visas att 
den planerade reformen och 
investeringarna i planen uppfyller 
principen om att ”inte orsaka betydande 
skada”. I syfte att övervaka efterlevnaden 
med bakgrund av de tilldelningsmål som 
avses i den här punkten, samt med 
principen om att inte orsaka betydande 
skada, ska planerna innehålla en 
detaljerad lista med ekonomiska 
aktiviteter som faciliteten förväntas stödja.

Or. en

Ändringsförslag 969
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna och 
digitala omställningen eller till de 
utmaningar som följer av den, inbegripet 
en förklaring om följande:
i) Deras överensstämmelse med EU:s mål 
om klimatneutralitet och mellanliggande 
mål som föreskrivs i artikel 2 i 
förordning... [EU:s klimatlag].
ii) Deras bidrag till att uppnå EU-mål och 
nationella mål som föreskrivs i förordning 
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2018/1999 (EU:s klimatlag).
iii) Deras planerade användning vid 
genomförandet av den integrerade 
nationella energi- och klimatplanen och 
kommissionens rekommendationer för 
den integrerade nationella energi- och 
klimatplanen.
iv) Deras bidrag till en uppdatering av den 
integrerade nationella energi- och 
klimatplanen som avses i artikel 14 i 
förordning 2018/1999 för att höja dess 
ambition.

Or. en

Ändringsförslag 970
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till att uppnå de mål 
som ställs upp i Parisavtalet, samt hantera 
FN:s mål för hållbar utveckling och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
inbegripet hur planen förbättrar det 
landsspecifika resultatet under den 
sociala resultattavlan.

Or. en

Ändringsförslag 971
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna och 
digitala omställningen eller till de 
utmaningar som följer av den, särskilt 
behovet av att säkerställa rättvisa 
omställningar för arbetstagare som 
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påverkas av sådana omställningar och 
deras deltagande i omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 972
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna 
omställningen eller till de utmaningar som 
följer av den, inbegripet en förklaring av 
om planen följer principen om att inte 
orsaka betydande skada, som avses i 
förordning (EU) nr 2020/852.

Or. en

Ändringsförslag 973
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En förklaring av hur lokala och 
regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, arbetsgivare, lokalsamhällen, 
organisationer i det civila samhället och 
alla övriga berörda aktörer både på 
nationell och på regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 974
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna och 
digitala omställningen samt omställningen 
till en resilient omsorgsekonomi eller tar 
itu med de utmaningar som följer av den.

Or. en

Ändringsförslag 975
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 976
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 977
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

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

ca) En nationell jämställdhetsplan för 
återhämtning, i linje med de mål som 
beskrivs i strategin för jämställdhet, för 
att på ett effektivt sätt hantera krisens 
negativa konsekvenser för jämställdheten, 
särskilt genom att säkerställa 
sysselsättning för kvinnor, minskade 
löneskillnader mellan män och kvinnor 
och tillgång till kredit för kvinnliga 
företagare, inbegripet åtgärder för att 
förhindra och bekämpa könsrelaterat våld 
och våld i hemmet och sexuella 
trakasserier. Den nationella 
jämställdhetsplanen ska utvecklas och 
genomföras i samordning med de 
relevanta nationella jämställdhetsorganen 
och i samråd med 
kvinnorättsorganisationer och experter på 
jämställdhetsbudgetering.

Or. en

Ändringsförslag 978
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En förklaring av hur planen för 
återhämtning och resiliens följer den 
minimifördelning som anges i artikel 14.1 
för de europeiska prioriteringar som 
förtecknas i artikel 3, närmare bestämt 
följande: 37 % av det tilldelade beloppet 
för att integrera klimatmålen för att 
uppnå unionens senaste klimatmål inför 
2030 och uppfylla EU:s mål om 
klimatneutralitet senast 2050, minst 20 % 
av planens belopp tilldelas det prioriterade 
europeiska digitala området, och minst 20 
% av planens belopp tilldelas det 
prioriterade europeiska området Next 
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Generation.
Or. en

Ändringsförslag 979
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En förklaring av hur planen 
förväntas bidra till genomförandet av 
unionens och dess medlemsstaters 
åtaganden, särskilt Parisavtalet, FN:s mål 
för hållbar utveckling, 
jämställdhetsintegrering och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
När medlemsstaterna gör detta bör de, när 
så är möjligt, uppge de klimat- och 
miljörelaterade och sociala 
konsekvenserna av åtgärderna i planen.

Or. en

Ändringsförslag 980
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till omställningen 
till ett öppet och tillgängligt digitalt 
samhälle och ekonomi, samt en förklaring 
av hur åtgärderna respekterar 
principerna om interoperabilitet, 
energieffektivitet, dataskydd, främjande 
av digital jämlikhet, digital tillgänglighet, 
öppna program- och 
maskinvarulösningar och 
personuppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 981
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En förklaring av hur planen 
förväntas bidra till genomförandet av 
unionens och dess medlemsstaters 
åtaganden, särskilt Parisavtalet, FN:s mål 
för hållbar utveckling, 
jämställdhetsintegrering och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
När medlemsstaterna gör detta bör de 
uppge de klimat- och miljörelaterade och 
sociala konsekvenserna av åtgärderna i 
planen. 

Or. en

Ändringsförslag 982
Martin Hojsík

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En detaljerad förklaring av hur 
åtgärderna bidrar till att uppnå EU:s 
klimat- och miljömål, särskilt 
omställningen för att uppnå unionens 
klimatmål för 2030, i överensstämmelse 
med unionens mål om klimatneutralitet 
senast 2050 i enlighet med förordning 
XXXX/XXX (EU:s klimatlag), inklusive 
information om följande:

Or. en

Ändringsförslag 983
Piernicola Pedicini

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

ca) En detaljerad förklaring av hur 
åtgärderna i planen förväntas bidra till 
den digitala omställningen eller till de 
utmaningar som följer av den, däribland, 
när det är tillämpligt, proportionerliga 
åtgärder för att motverka de hälsorisker 
som utbyggnaden av den nya 
generationens digitala teknik medför, 
exempelvis 5G.

Or. en

Ändringsförslag 984
Agnès Evren

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra effektivt till 
unionens politiska mål, FN:s mål för 
hållbar utveckling, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, 
Parisavtalet samt förstärkningen och 
fördjupningen av den inre marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 985
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En nationell jämställdhetsplan för 
återhämtning för att på ett effektivt sätt ta 
itu med jämställdhetsfrågor som 
uppkommer i krisen, säkerställa jämställd 
sysselsättning och lika åtkomst till kredit, 
inklusive åtgärder för att förhindra och 
bekämpa könsrelaterat våld och våld i 
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hemmet.
Or. en

Ändringsförslag 986
Aurore Lalucq

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En förklaring ska ges om de 
åtgärder som vidtas för att säkerställa att 
genomförandet av de återstående 70 % av 
det begärda beloppet inte kommer att 
skada åtgärderna för klimatet och den 
biologiska mångfalden, och den 
miljömässiga hållbarheten.

Or. en

Ändringsförslag 987
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen respekterar principen om att inte 
orsaka betydande skada i enlighet med 
förordning (EU) 2019/2088. 

Or. en

Ändringsförslag 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

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

ca) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till att stärka 
unionens strategiska autonomi.

Or. en

Ändringsförslag 989
Linea Søgaard-Lidell

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till genomförandet 
av FN:s mål för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 990
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) En 
jämställdhetskonsekvensbedömning av 
planen och en nationell 
jämställdhetsplan, i överensstämmelse 
med de mål som beskrivs i strategin för 
jämställdhet, för att på ett effektivt sätt 
hantera krisens negativa konsekvenser för 
jämställdheten, särskilt genom att 
säkerställa högkvalitativ sysselsättning för 
kvinnor, minskade löneskillnader mellan 
män och kvinnor och tillgång till kredit 
för kvinnliga företagare, och genom 
åtgärder för att förhindra och bekämpa 
könsrelaterat våld och sexuella 
trakasserier.

Or. en
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Ändringsförslag 991
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) En detaljerad förklaring av hur 
åtgärderna förväntas säkerställa att 
principen om att inte orsaka betydande 
skada uppfylls och att minst 40 % av det 
belopp som begärs för planen för 
återhämtning och resiliens bidrar till att 
integrera åtgärder för klimat- och 
biologisk mångfald och miljömässig 
hållbarhet på grundval av den metod som 
kommissionen tillhandahåller i enlighet 
med artikel 14.1.

Or. en

Ändringsförslag 992
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) För varje åtgärd inom ramen för 
planen för återhämtning och resiliens, en 
förklaring av hur medlemsstaten 
tillämpade riktlinjerna för bedömningen 
av klimat och biologisk mångfald och 
verifierade att ingen åtgärd i planen för 
återhämtning och resiliens orsakar skada 
på något av de miljömål som anges i 
förordning (EU) 2020/852 i enlighet med 
artikel 17 i samma förordning.

Or. en

Ändringsförslag 993
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

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

cb) En förklaring av hur planen 
förväntas bidra till genomförandet av 
unionens och dess medlemsstaters 
åtaganden, särskilt Parisavtalet och 
unionens nya klimat- och energimål till 
2030, FN:s mål för hållbar utveckling, 
jämställdhetsintegrering och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 994
Agnès Evren

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) En förklaring av hur 
investeringarna som görs inom ramen för 
planen för återhämtning och resiliens 
säkerställer ett långsiktigt välstånd i 
unionen och möjliggör en snabb 
återbetalning av de lån som tagits, för att i 
så hög grad som möjligt undvika att skapa 
en börda för framtida generationer.

Or. fr

Ändringsförslag 995
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen bidrar till främjandet av 
jämställdhet och principen om 
jämställdhetsintegrering samt 
undanröjandet av könsdiskriminering 
eller till de utmaningar som följer av den.

Or. en
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Ändringsförslag 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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till genomförandet 
av FN:s mål för hållbar utveckling och till 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 997
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen respekterar principerna för god 
styrning och hur medel skyddas mot 
eventuell korruption och olaglig 
användning.

Or. en

Ändringsförslag 998
Martin Hojsík

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Åtgärderna ska bidra till att uppnå 
klimatintegreringsmålet på 37 % i varje 
plan för återhämtning och resiliens.

Or. en
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Ändringsförslag 999
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) En detaljerad förklaring av hur 
åtgärderna förväntas säkerställa att minst 
30 % av det belopp som begärs för planen 
för återhämtning och resiliens bidrar till 
att genomföra principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och att ingen av de reformer eller 
investeringar som får stöd genom 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
strider mot genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1000
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) En detaljerad förklaring av hur 
åtgärderna bidrar till att uppnå EU:s 
klimat- och miljömål, särskilt 
omställningen för att uppnå unionens 
klimatmål för 2030, i överensstämmelse 
med unionens mål om klimatneutralitet 
senast 2050 i enlighet med förordning 
XXXX/XXX (EU:s klimatlag), inklusive 
information om följande:

Or. en

Ändringsförslag 1001
Aurore Lalucq

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

cc) En detaljerad förklaring av hur 
åtgärderna förväntas säkerställa att minst 
40 % av det belopp som begärs för 
återhämtnings- och resiliensplanen bidrar 
till att integrera klimatåtgärder och 10 % 
till åtgärder för biologisk mångfald och 
miljömässig hållbarhet på grundval av 
den metod som kommissionen 
tillhandahåller i enlighet med artikel 14.1.

Or. en

Ändringsförslag 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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till EU:s klimat- 
och miljömål, särskilt uppnåendet av 
unionens uppdaterade klimatmål till 2030 
och målet med klimatneutralitet senast 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 1003
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen respekterar principerna för god 
styrning och hur medel skyddas mot 
eventuell korruption och olaglig 
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användning.
Or. en

Ändringsförslag 1004
Martin Hojsík

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Åtgärderna ska bidra till att uppnå 
ett horisontellt utgiftsmål på 10 % för 
biologisk mångfald.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag möjliggör dubbel beräkning, eftersom uppnåendet av målet för 
biologisk mångfald kan underlättas av klimatrelaterade utgifter.

Ändringsförslag 1005
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) En sammanfattning av det samråd 
med berörda parter som avses i artikel 
14.5.

Or. en

Ändringsförslag 1006
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) En 
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jämställdhetskonsekvensbedömning som 
ska ge information till de åtgärder som är 
inkluderade i planen.

Or. en

Ändringsförslag 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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) En detaljerad förklaring av hur 
åtgärderna förväntas säkerställa att minst 
37 % av det belopp som begärs för planen 
för återhämtning och resiliens bidrar till 
integrering av klimatmål på grundval av 
den metod som kommissionen 
tillhandahåller i enlighet med artikel 
14.2a och en demonstration av hur de 
väsentligt minskar det nationella 
underskottet av klimatvänliga 
investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 1008
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) En motivering till avsaknaden av 
intressekonflikt när det gäller 
genomförandet av EU-budgeten för alla 
offentliga investeringsåtgärder i planen.

Or. en

Ändringsförslag 1009
Martin Hojsík
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) Åtgärderna respekterar principen 
orsaka inte betydande skada på grundval 
av de riktlinjer som ges av kommissionen i 
enlighet med artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 1010
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) Åtgärderna ska bidra till att uppnå 
klimatintegreringsmålet på 40 % i varje 
plan för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1011
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ce) Åtgärderna ska bidra till att uppnå 
det horisontella utgiftsmålet på 10 % för 
biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 1012
Sirpa Pietikäinen

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

cf) Åtgärderna respekterar principen 
orsaka inte betydande skada på grundval 
av de riktlinjer som ges av kommissionen i 
enlighet med artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 1013
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Planerade delmål, mål och en 
preliminär tidsplan för genomförandet av 
reformerna under en period på högst sju år. 
De valda delmålen och målen ska 
möjliggöra genomförande av 
infrastrukturinvesteringar som på grund 
av sin storlek och komplexitet kan kräva 
längre tidsperioder för genomförandet.

Or. en

Motivering

Valet av delmål och mål ska inte förhindra eller avskräcka från att inkludera planer för 
återhämtning och resiliens för infrastrukturinvesteringar som på grund av sin storlek och 
komplexitet skulle kräva längre tidsperioder för genomförandet.

Ändringsförslag 1014
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 1015
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1016
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Planerade delmål, mål och en 
preliminär tidsplan för genomförandet av 
reformerna under perioden fram till och 
med den 31 december 2024, och av 
investeringarna under perioden fram till 
och med den 31 december 2027.

Or. en

Ändringsförslag 1017
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Planerade delmål, mål och en 
preliminär tidsplan för genomförandet av 
reformerna under en period på högst fyra 

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

och av investeringarna under en period på 
högst sju år.

Or. en

Ändringsförslag 1018
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Planerade delmål, mål och en 
preliminär tidsplan för genomförandet av 
reformerna under en period på högst fem 
år, och av investeringarna under en period 
på högst nio år.

Or. en

Ändringsförslag 1019
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) De planerade investeringsprojekten 
och den relaterade investeringsperioden.

(e) De planerade investeringsprojekten, 
den relaterade investeringsperioden och 
hänvisningar till involvering av privata 
partner, när det är relevant.

Or. en

Ändringsförslag 1020
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) De planerade investeringsprojekten 
och den relaterade investeringsperioden.

(e) De planerade investeringsprojekten 
och den relaterade investeringsperioden, 
samt den utvärderingsmekanism som 
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avses i artikel 23.
Or. en

Ändringsförslag 1021
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) De planerade investeringsprojekten 
och den relaterade investeringsperioden.

(e) De planerade hållbara 
investeringsprojekten och den relaterade 
investeringsperioden.

Or. en

Ändringsförslag 1022
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Den uppskattade totala kostnaden 
för de reformer och investeringar som 
omfattas av den plan för återhämtning och 
resiliens som lämnats in (även kallad 
uppskattad total kostnad för planen för 
återhämtning och resiliens), underbyggd av 
en lämplig motivering och hur kostnaden 
står i proportion till de förväntade 
effekterna på ekonomin och 
sysselsättningen.

(f) Den uppskattade totala kostnaden 
för de tillväxtförbättrande reformer och 
hållbara investeringar som omfattas av den 
plan för återhämtning och resiliens som 
lämnats in (även kallad uppskattad total 
kostnad för planen för återhämtning och 
resiliens), underbyggd av en tydlig 
motivering och hur kostnaden ligger i linje 
med principen om kostnadseffektivitet och 
står i proportion till de förväntade 
effekterna på ekonomin och 
sysselsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 1023
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Den uppskattade totala kostnaden 
för de reformer och investeringar som 
omfattas av den plan för återhämtning och 
resiliens som lämnats in (även kallad 
uppskattad total kostnad för planen för 
återhämtning och resiliens), underbyggd av 
en lämplig motivering och hur kostnaden 
står i proportion till de förväntade 
effekterna på ekonomin och 
sysselsättningen.

(f) Den uppskattade totala kostnaden 
för de tillväxtförbättrande reformer och 
hållbara investeringar som omfattas av den 
plan för återhämtning och resiliens som 
lämnats in (även kallad uppskattad total 
kostnad för planen för återhämtning och 
resiliens), underbyggd av en tydlig 
motivering och hur kostnaden ligger i linje 
med principen om kostnadseffektivitet och 
står i proportion till de förväntade 
effekterna på ekonomin och 
sysselsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 1024
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Den uppskattade totala kostnaden 
för de reformer och investeringar som 
omfattas av den plan för återhämtning och 
resiliens som lämnats in (även kallad 
uppskattad total kostnad för planen för 
återhämtning och resiliens), underbyggd av 
en lämplig motivering och hur kostnaden 
står i proportion till de förväntade 
effekterna på ekonomin och 
sysselsättningen.

(f) Den uppskattade totala kostnaden 
för de reformer och investeringar som 
omfattas av den plan för återhämtning och 
resiliens som lämnats in (även kallad 
uppskattad total kostnad för planen för 
återhämtning och resiliens), underbyggd av 
en lämplig motivering och hur kostnaden 
står i proportion till de förväntade 
effekterna på ekonomin och 
sysselsättningen och kostnaderna för 
inaktivitet när det gäller miljö- och 
klimatomställningen.

Or. en

Ändringsförslag 1025
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Den uppskattade totala kostnaden 
för de reformer och investeringar som 
omfattas av den plan för återhämtning och 
resiliens som lämnats in (även kallad 
uppskattad total kostnad för planen för 
återhämtning och resiliens), underbyggd av 
en lämplig motivering och hur kostnaden 
står i proportion till de förväntade 
effekterna på ekonomin och 
sysselsättningen.

(f) Den uppskattade totala kostnaden 
för de reformer och investeringar som 
omfattas av den plan för återhämtning och 
resiliens som lämnats in (även kallad 
uppskattad total kostnad för planen för 
återhämtning och resiliens), underbyggd av 
en lämplig motivering och hur kostnaden 
står i proportion till de förväntade 
effekterna på ekonomin och 
sysselsättningen, inklusive den 
självständigt beräknade sannolikheten för 
misslyckande.

Or. en

Ändringsförslag 1026
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Den uppskattade totala kostnaden 
för de reformer och investeringar som 
omfattas av den plan för återhämtning och 
resiliens som lämnats in (även kallad 
uppskattad total kostnad för planen för 
återhämtning och resiliens), underbyggd av 
en lämplig motivering och hur kostnaden 
står i proportion till de förväntade 
effekterna på ekonomin och 
sysselsättningen.

(f) Den uppskattade totala kostnaden 
för de reform- och investeringsåtgärder 
som ingår i den plan för återhämtning och 
resiliens som lämnats in (även kallad 
uppskattad total kostnad för planen för 
återhämtning och resiliens), underbyggd av 
en lämplig motivering och hur kostnaden 
ligger i linje med principen om 
kostnadseffektivitet och står i proportion 
till dess förväntade sociala och 
ekonomiska effekter.

Or. en

Ändringsförslag 1027
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Den uppskattade totala kostnaden 
för de reformer och investeringar som 
omfattas av den plan för återhämtning och 
resiliens som lämnats in (även kallad 
uppskattad total kostnad för planen för 
återhämtning och resiliens), underbyggd av 
en lämplig motivering och hur kostnaden 
står i proportion till de förväntade 
effekterna på ekonomin och 
sysselsättningen.

(f) Den uppskattade totala kostnaden 
för de reformer och investeringar som 
omfattas av den plan för återhämtning och 
resiliens som lämnats in (även kallad 
uppskattad total kostnad för planen för 
återhämtning och resiliens), underbyggd av 
en lämplig motivering och att de 
förväntade effekterna på ekonomin och 
sysselsättningen inte kan uppnås på andra 
mer kostnadseffektiva sätt.

Or. en

Ändringsförslag 1028
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Den andel av den uppskattade 
totala kostnaden för den plan för 
återhämtning och resiliens som avses i 
punkt f som anslås för hållbar ekonomisk 
verksamhet enligt definitionen i 
förordning 2020/852, uppdelat efter 
miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 1029
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) En motivering av hur planen för 
återhämtning och resiliens uppfyller de 
minimikrav för tilldelning som anges i 
artikel 4a.

Or. en
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Ändringsförslag 1030
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I förekommande fall, information 
om befintlig eller planerad 
unionsfinansiering.

(g) Information om befintlig eller 
planerad unionsfinansiering och 
kopplingen mellan tidigare eller 
planerade reformer inom ramen för 
stödprogrammet för strukturreformen 
eller instrumentet för tekniskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 1031
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) En förklaring av hur de planerade 
reformerna och investeringarna tar itu 
med utmaningar för en god och effektiv 
offentlig förvaltning och kapacitetsbrister 
genom att bygga upp kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 1032
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Vilka kompletterande åtgärder som 
kan komma att behövas.

(h) Vilka kompletterande åtgärder som 
kan komma att behövas, särskilt för att 
mildra de negativa miljörelaterade, 
ekonomiska och sociala konsekvenser 
som identifieras och bidraget till att 
förbättra den ekonomiska, sociala och 
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territoriella sammanhållningen och 
konvergensen. 

Or. en

Ändringsförslag 1033
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Vilka kompletterande åtgärder som 
kan komma att behövas.

(h) Vilka kompletterande åtgärder som 
kan komma att behövas för att bland annat 
minska den nationella byråkratin och öka 
antalet offentlig-privata partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 1034
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Vilka kompletterande åtgärder som 
kan komma att behövas.

(h) Vilka kompletterande åtgärder som 
kan komma att behövas inklusive en 
tidtabell för alla medföljande politiska 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1035
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) En sammanfattning av de samråd 
som har genomförts med lokala och 
regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, organisationer i det civila 
samhället och andra berörda parter för att 
utarbeta planen för återhämtning och 
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resiliens och hur bidragen från lokala och 
regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, organisationer i det civila 
samhället och andra berörda parter 
beaktades. Om parterna så önskar kan 
deras synpunkter bifogas till de nationella 
reformprogrammen eller, när så är 
lämpligt, till de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens, liksom 
detaljerna, inklusive delmål och mål, från 
de samråd och dialoger som planeras i 
förhållande till genomförandet av planen 
för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1036
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Information om hur kommunerna, 
lokala och regionala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter och 
organisationer i det civila samhället, 
däribland ungdomsorganisationer, har 
konsulterats, hur deras synpunkter har 
beaktats och om de konsulterade 
aktörerna så önskar, tillhandahållande av 
deras skriftliga bidrag.

Or. en

Ändringsförslag 1037
José Gusmão

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) En sammanfattning av de 
utfrågningar som har hållits med lokala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter 
och representanter för sociala rörelser vid 
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utarbetandet av planen för återhämtning 
och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1038
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) En motivering av hur 
reformåtagandena utgör ett heltäckande 
reformpaket.

Or. en

Ändringsförslag 1039
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(j) Arrangemangen för den berörda 
medlemsstatens effektiva genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna tidsbundna och 
vetenskapsbaserade delmålen och målen, 
samt hållbarhetsindikatorerna, för att 
mäta framstegen mot miljömålen och i 
linje med EU:s taxonomiförordning.

Or. en

Ändringsförslag 1040
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Arrangemangen för den berörda 
medlemsstatens effektiva genomförande av 

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

planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna kvalitativa och 
kvantitativa delmålen och målen, samt 
relaterade indikatorer, inklusive hur 
planen förbättrar det landsbaserade 
resultatet i den sociala resultattavlan. 

Or. en

Ändringsförslag 1041
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1042
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1043
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

ja) De åtgärder som vidtas av 
medlemsstaten för att skydda EU:s 
ekonomiska intressen, inbegripet åtgärder 
för att förebygga, upptäcka, korrigera och 
utreda oegentligheter och bedrägeri, 
återfå medel som har förlorats, betalats ut 
eller använts felaktigt och, när så är 
lämpligt, åläggande av påföljder. 
Medlemsstaterna ska använda it-verktyg 
som har ställts till deras förfogande av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 1044
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) I tillämpliga fall, den begäran om 
lånestöd och de ytterligare delmål som 
avses i artikel 12.2 och 12.3, samt dess 
delar. och

(k) I tillämpliga fall, den begäran om 
lånestöd och när det är tillämpligt, de 
relevanta delmål som avses i artikel 12.2, 
12.3 och 12.3a, samt dess delar. och

Or. en

Ändringsförslag 1045
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) I tillämpliga fall, den begäran om 
lånestöd och de ytterligare delmål som 
avses i artikel 12.2 och 12.3, samt dess 
delar. och

(k) I tillämpliga fall, den begäran om 
lånestöd och de ytterligare tydliga delmål 
som avses i artikel 12.2 och 12.3, samt dess 
delar. och

Or. en
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Ändringsförslag 1046
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) En förklaring av medlemsstatens 
planer, system och konkreta åtgärder för 
att förhindra, upptäcka och avhjälpa 
intressekonflikter, korruption och 
bedrägeri vid användning av de medel 
som härrör från denna facilitet, inklusive 
de som syftar till att undvika dubbel 
finansiering från andra EU-program.

Or. en

Ändringsförslag 1047
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Information om hur planen för 
återhämtning och resiliens kommer att 
bidra till sund skattepolitik på medellång 
och lång sikt, särskilt om faciliteten för 
återhämtning och resiliens omfattar en 
bidragsdel.

Or. en

Ändringsförslag 1048
Moritz Körner, Nicola Beer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Åtagandet om att samarbeta fullt 
ut med Europeiska åklagarmyndigheten.

Or. en



PE657.420v01-00 268/276 AM\1213689SV.docx

SV

Ändringsförslag 1049
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kb) Information som rör frågan om 
hur planen för återhämtning och resiliens 
skapar europeiskt mervärde.

Or. en

Ändringsförslag 1050
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kb) En motivering av hur planen för 
återhämtning och resiliens förväntas 
skapa europeiskt mervärde.

Or. en

Ändringsförslag 1051
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kc) En motivering av hur planen för 
återhämtning och resiliens inte kommer 
att ersätta återkommande nationella 
budgetutgifter.

Or. en

Ändringsförslag 1052
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel



AM\1213689SV.docx 269/276 PE657.420v01-00

SV

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kd) En motivering av hur planen för 
återhämtning och resiliens stämmer 
överens med EU-strategin för 
jämställdhet 2020–2025.

Or. en

Ändringsförslag 1053
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Innan planerna för återhämtning 
och resiliens antas ska medlemsstaterna, 
när så är relevant, involvera nationella 
och regionala parlament och genomföra 
samråd med berörda parter, däribland 
med näringslivets och arbetsmarknadens 
organisationer, företrädare för det civila 
samhället, experter, 
forskningsinstitutioner, arbetsgivare, 
fackföreningar och lokalt förankrade 
organisationer i enlighet med artikel [6] i 
förordning (EU) .../.... [den nya 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

Or. en

Ändringsförslag 1054
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, 
Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Försäkran om att ekonomiskt stöd 
endast bör ges till företag som respekterar 
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de gällande kollektivavtalen och avstår 
från att göra återköp av aktier, betala 
utdelningar till aktieägare eller betala ut 
alltför höga bonusar under en tidsperiod 
fram till den 31 december 2022 för att 
säkerställa att medlen går till att 
exempelvis behålla arbetstillfällen i stället 
för belöningar till aktieägarna.

Or. en

Ändringsförslag 1055
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast den 15 oktober får 
medlemsstaterna lämna in en uppdatering 
av sina årliga planer för återhämtning 
och resiliens, tillsammans med förslaget 
till budget för det efterföljande året.

Or. en

Ändringsförslag 1056
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Mottagande företag bör intyga att 
de inte är inblandade i några 
redovisningspliktiga skattearrangemang 
enligt direktiv 2018/822 när det gäller 
gränsöverskridande arrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 1057
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1058
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Vid utarbetandet av sina förslag till 
planer för återhämtning och resiliens får 
medlemsstaterna begära att kommissionen 
anordnar ett utbyte av god praxis för att 
göra det möjligt för de ansökande 
medlemsstaterna att dra nytta av andra 
medlemsstaters erfarenheter. Tekniskt stöd 
ska fullt ut respektera nationella regler 
och praxis när det gäller 
kollektivförhandlingar. Detta stöd får inte 
underminera rollen för arbetsmarknadens 
parter eller hota 
kollektivförhandlingarnas oberoende. 
Medlemsstaterna får också begära tekniskt 
stöd inom ramen för instrumentet för 
tekniskt stöd i enlighet med förordningen 
därom. All relevant information ska 
lämnas av kommissionen till 
Europaparlamentet.

Or. en



PE657.420v01-00 272/276 AM\1213689SV.docx

SV

Ändringsförslag 1059
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Vid utarbetandet av sina förslag till 
planer för återhämtning och resiliens får 
medlemsstaterna begära att kommissionen 
anordnar ett utbyte av god praxis för att 
göra det möjligt för de ansökande 
medlemsstaterna att dra nytta av andra 
medlemsstaters erfarenheter. 
Medlemsstaterna får också begära tekniskt 
stöd inom ramen för instrumentet för 
tekniskt stöd i enlighet med förordningen 
därom. Tekniskt stöd ska fullt ut 
respektera nationella regler och praxis 
när det gäller kollektivförhandlingar. 
Tekniskt stöd får inte underminera rollen 
för arbetsmarknadens parter eller hota 
kollektivförhandlingarnas oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 1060
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Vid utarbetandet av sina förslag till 
planer för återhämtning och resiliens får 
medlemsstaterna begära att kommissionen 
anordnar ett utbyte av god praxis för att 
göra det möjligt för de ansökande 
medlemsstaterna att dra nytta av andra 
medlemsstaters erfarenheter. 
Medlemsstaterna får också begära tekniskt 
stöd inom ramen för instrumentet för 
tekniskt stöd i enlighet med förordningen 
därom, utan att underminera rollen för 
arbetsmarknadens parter och med full 
respekt för nationella regler och praxis 
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när det gäller kollektivförhandlingar.
Or. en

Ändringsförslag 1061
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1062
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att säkerställa ökad 
transparens och ansvarsskyldighet får 
Europaparlamentets behöriga utskott 
uppmana de företrädare för 
medlemsstaterna som ansvarar för planen 
för återhämtning och resiliens att inställa 
sig inför utskotten för att lägga fram 
planen för återhämtning och resiliens. 
Kommissionen ska samtidigt och på lika 
villkor förse Europaparlamentet och rådet 
med relevanta uppgifter. Kommissionen 
ska via en offentlig onlineplattform 
tillgängliggöra utkasten till och de slutliga 
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versionerna av de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens, 
kommissionens eventuella 
rekommendationer för att förbättra dessa 
planer före godkännandet och en 
detaljerad sammanfattning av de 
bedömningar som avses i punkt 16 och de 
detaljerade betyg som har getts till de 
inlämnade planerna.

Or. en

Ändringsförslag 1063
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Varje medlemsstat ska få till stånd 
ett partnerskap med behöriga regionala 
och lokala myndigheter, det civila 
samhället, miljöorganisationer samt 
organ som främjar social inkludering, 
grundläggande rättigheter, rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, 
jämställdhet och icke-diskriminering. 
Medlemsstaten ska göra parterna 
delaktiga i förberedelserna inför samt i 
genomförandet och övervakningen av 
planen för återhämtning och resiliens. 
Arbetet med att organisera och genomföra 
partnerskap ska utföras i enlighet med 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) 240/201438.

Or. en

Ändringsförslag 1064
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att säkerställa ökad 
transparens och ansvarsskyldighet får 
Europaparlamentets behöriga utskott 
uppmana de företrädare för 
medlemsstaterna som ansvarar för 
planerna för återhämtning och resiliens 
och, i förekommande fall, oberoende 
finanspolitiska institutioner, att inställa 
sig inför utskottet för att lägga fram 
planen för återhämtning och resiliens. 
Relevanta uppgifter ska prioriteras. 
Kommissionen ska samtidigt och på lika 
villkor förse Europaparlamentet och rådet 
med relevanta uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 1065
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Planer för återhämtning och 
resiliens ska utarbetas med lämpligt 
deltagande av berörda parter, exempelvis 
kommuner, lokala myndigheter och 
stadsförvaltningar (inklusive nationella 
och regionala huvudstäder och/eller de 10 
största städerna i en viss medlemsstat), 
regionala regeringar, icke-statliga 
organisationer och det civila samhällets 
organisationer samt fackföreningar och 
företrädare för den ekonomiska sektorn, i 
enlighet med partnerskapsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 1066
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna bör säkerställa 
principen om partnerskap vid 
utarbetandet av planer för återhämtning 
och resiliens, vilken bygger på 
flernivåstyre och det civila samhällets och 
arbetsmarknadsparternas delaktighet.

Or. en


