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Ændringsforslag 1067
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Almindelige løbende budgetudgifter anses 
ikke for berettiget til støtte under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 1068
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen samarbejder 
Kommissionen tæt med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger eller anmode om 
supplerende oplysninger. Den berørte 
medlemsstat fremlægger de ønskede 
supplerende oplysninger og kan om 
nødvendigt ændre planen, inden den 
indgives officielt.

1. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen samarbejder 
Kommissionen tæt med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger eller anmode om 
supplerende oplysninger. Den berørte 
medlemsstat fremlægger de ønskede 
supplerende oplysninger og kan om 
nødvendigt ændre planen, inden den 
indgives officielt. Kommissionen hører 
arbejdsmarkedets parter i den berørte 
medlemsstat i samarbejde med de 
europæiske arbejdsmarkedsparter med 
henblik på at indhente deres synspunkter 
vedrørende ejerskab, sammenhæng og 
effektivitet i forbindelse med den 
nationale genopretnings- og resiliensplan.

Or. en

Ændringsforslag 1069
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen samarbejder 
Kommissionen tæt med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger eller anmode om 
supplerende oplysninger. Den berørte 
medlemsstat fremlægger de ønskede 
supplerende oplysninger og kan om 
nødvendigt ændre planen, inden den 
indgives officielt.

1. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og, hvis det er relevant, 
ajourføringer af den samarbejder 
Kommissionen, efter høring af Europa-
Parlamentet, tæt med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger om udkast til planer eller 
anmode om supplerende oplysninger. Den 
berørte medlemsstat fremlægger de 
ønskede supplerende oplysninger og kan 
om nødvendigt ændre udkastet til planen, 
inden den indgives officielt.

Or. en

Ændringsforslag 1070
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen hører lokale og 
regionale myndigheder, arbejdsmarkedets 
parter, civilsamfundsorganisationer og 
andre relevante interessenter i den berørte 
medlemsstat, navnlig i samarbejde med de 
europæiske arbejdsmarkedsparter, med 
henblik på at indhente deres synspunkter 
vedrørende ejerskab, sammenhæng og 
effektivitet i forbindelse med den 
nationale genopretnings- og resiliensplan.

Or. en

Ændringsforslag 1071
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I sin vurdering tager 
Kommissionen hensyn til de synergier, 
der skabes mellem de forskellige 
medlemsstaters genopretnings- og 
resiliensplaner, og til komplementariteten 
mellem disse planer og andre 
investeringsplaner på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 1072
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 
er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de overordnede mål for faciliteten som 
fastsat i artikel 4, de analytiske 
oplysninger om den berørte medlemsstat, 
som er tilgængelige inden for rammerne af 
det europæiske semester, de strategiske 
politiske retningslinjer for reformer og 
offentlige investeringer, som Rådet og 
Europa-Parlamentet har drøftet, de 
erfaringer om reformer, der er høstet 
gennem støtteprogrammet for 
strukturreformer og det tekniske 
støtteinstrument, såvel som den 
begrundelse og de elementer, den berørte 
medlemsstat har fremlagt, jf. artikel 15, 
stk. 3, og alle andre relevante oplysninger, 
herunder navnlig dem, der er indeholdt i 
den berørte medlemsstats nationale 
reformprogram og nationale energi- og 
klimaplan.

Or. en

Ændringsforslag 1073
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis 
det er relevant, oplysninger om teknisk 
støtte modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, EU's strategi for ligestilling 
mellem kvinder og mænd 2020-2025, de 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
under Fonden for Retfærdig Omstilling 
og, hvis det er relevant, oplysninger om 
teknisk støtte modtaget via instrumentet for 
teknisk støtte samt oplysningerne i den 
årlige rapport om efterlevelse af 
retsstatsprincippet, EU's resultattavle for 
retlige anliggender, den sociale 
resultattavle og eventuelle anbefalinger 
fra Kommissionen. Kommissionen kræver 
desuden, at en uafhængig ekspert 
foretager en kønsspecifik 
konsekvensanalyse af planen, eller 
foretager selv en sådan analyse.

Or. en

Ændringsforslag 1074
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
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berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 
er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 
er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte. Kommissionen kræver desuden, at 
uafhængige eksperter foretager en 
kønsspecifik konsekvensanalyse af 
planen, eller foretager selv en sådan 
analysevurdering.

Or. en

Ændringsforslag 1075
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, 
Pina Picierno

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 
er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 
er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte. Kommissionen kræver desuden, at 
en uafhængig ekspert foretager en 
kønsspecifik konsekvensanalyse af 
planen, eller foretager selv en sådan 
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analyse.
Or. en

Ændringsforslag 1076
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 
er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det seneste 
europæiske semester, Rådets seneste 
henstilling om den økonomiske politik i 
euroområdet for de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, såvel som den 
begrundelse og de elementer, den berørte 
medlemsstat har fremlagt, jf. artikel 15, 
stk. 3, og alle andre relevante oplysninger, 
herunder navnlig dem, der er indeholdt i 
den berørte medlemsstats nationale 
reformprogram og nationale energi- og 
klimaplan, og, hvis det er relevant, 
oplysninger om teknisk støtte modtaget via 
instrumentet for teknisk støtte.

Or. en

Ændringsforslag 1077
Victor Negrescu

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
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medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 
er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 
er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte. Det bør påtænkes at oprette et 
særligt websted, hvor der ydes støtte og 
fremlægges oplysninger på flere sprog.

Or. en

Ændringsforslag 1078
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 
er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til den begrundelse og de elementer, den 
berørte medlemsstat har fremlagt, jf. artikel 
15, stk. 3, og alle andre relevante 
oplysninger, herunder navnlig dem, der er 
indeholdt i den berørte medlemsstats 
nationale reformprogram og nationale 
energi- og klimaplan, og, hvis det er 
relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

Or. en

Ændringsforslag 1079
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis 
det er relevant, oplysninger om teknisk 
støtte modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram, 
sandsynligheden for, at genopretnings- og 
resiliensplanen fejler, og, hvis det er 
relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

Or. en

Ændringsforslag 1080
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de tilgængelige analytiske oplysninger 
om den berørte medlemsstat såvel som den 
begrundelse og de elementer, den berørte 
medlemsstat har fremlagt, jf. artikel 15, 
stk. 3, og alle andre relevante oplysninger, 
herunder navnlig dem, der er indeholdt i 
den berørte medlemsstats nationale 
reformprogram og nationale energi- og 
klimaplan, og, hvis det er relevant, 
oplysninger om teknisk støtte modtaget via 
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er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

instrumentet for teknisk støtte.

Or. en

Ændringsforslag 1081
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen vurderer, om 
genopretnings- og resiliensplanen 
opfylder de horisontale krav, der er fastsat 
i artikel 4a:
– om investeringsprojekterne er en del af 
tredjelandes strategiske 
investeringsplaner og henhører under de 
faktorer, der vil kunne påvirke 
sikkerheden eller den offentlige orden, og 
som kan tages i betragtning af 
medlemsstaterne eller Kommissionen, jf. 
artikel 4 i forordning (EU) 2019/452
– om foranstaltningerne i genopretnings- 
og resiliensplanen ikke erstatter 
tilbagevendende nationale budgetudgifter, 
men overholder additionalitetsprincippet i 
forbindelse med EU-finansieringen
– om genopretnings- og resiliensplanen er 
i overensstemmelse med principperne for 
EU's strategi for ligestilling mellem 
kvinder og mænd 2020-2025
– om genopretnings- og resiliensplanen 
vil skabe europæisk merværdi
– om genopretnings- og resiliensplanen er 
i overensstemmelse med de 
minimumstildelinger, der er fastsat i 
artikel 4a
Hvis genopretnings- og resiliensplanen 
ikke opfylder ovenstående horisontale 
krav, anses planen ikke for at være 
berettiget til finansiering. Den berørte 
medlemsstat kan anmode om teknisk 
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støtte som led i instrumentet for teknisk 
støtte for at muliggøre en bedre 
forberedelse af forslaget i de efterfølgende 
cyklusser.

Or. en

Ændringsforslag 1082
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen vurderer, om 
genopretnings- og resiliensplanen 
opfylder de horisontale krav, der er fastsat 
i artikel 14, stk. 1a:
– om investeringsprojekterne er en del af 
tredjelandes strategiske 
investeringsplaner og henhører under de 
faktorer, der vil kunne påvirke 
sikkerheden eller den offentlige orden, og 
som kan tages i betragtning af 
medlemsstaterne eller Kommissionen, jf. 
artikel 4 i forordning (EU) 2019/452
– om foranstaltningerne i genopretnings- 
og resiliensplanen ikke erstatter 
tilbagevendende nationale budgetudgifter, 
men overholder additionalitetsprincippet i 
forbindelse med EU-finansieringen
– om genopretnings- og resiliensplanen er 
i overensstemmelse med de 
minimumstildelinger, der er fastsat i 
artikel 14, stk. 1a
Hvis genopretnings- og resiliensplanen 
ikke opfylder ovenstående horisontale 
krav, anses planen ikke for at være 
berettiget til finansiering. Den berørte 
medlemsstat kan anmode om teknisk 
støtte som led i instrumentet for teknisk 
støtte for at muliggøre en bedre 
forberedelse af forslaget i de efterfølgende 
cyklusser.

Or. en
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Ændringsforslag 1083
Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

3. Kommissionen vurderer 
betydningen af og sammenhængen i 
genopretnings- og resiliensplanen og dens 
bidrag til den grønne og den digitale 
omstilling og til opnåelse af en sund 
budgetstilling på mellemlang sigt, som 
sikrer bæredygtige offentlige finanser 
eller hurtige fremskridt i retning af en 
sådan bæredygtighed, og tager med 
henblik herpå hensyn til følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 1084
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

3. Kommissionen vurderer 
betydningen af og sammenhængen i 
genopretnings- og resiliensplanen og dens 
bidrag til den grønne og den digitale 
omstilling og omstillingen til en robust 
plejeøkonomi og fremme af ligestilling 
mellem kønnene og tager med henblik 
herpå hensyn til følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 1085
Agnès Evren

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

3. Kommissionen vurderer 
betydningen af og sammenhængen i 
genopretnings- og resiliensplanen og dens 
bidrag til den grønne og den digitale 
omstilling og til styrkelsen af Unionens 
strategiske uafhængighed og tager med 
henblik herpå hensyn til følgende kriterier:

Or. fr

Ændringsforslag 1086
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

3. Kommissionen vurderer 
betydningen af og sammenhængen i 
genopretnings- og resiliensplanen og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 1087
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

3. Kommissionen vurderer 
betydningen af og sammenhængen i 
genopretnings- og resiliensplanen og dens 
bidrag til det anvendelsesområde og de 
mål, der er fastsat i artikel 3 og 4, og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

Or. en



AM\1214176DA.docx 15/215 PE657.421v02-00

DA

Ændringsforslag 1088
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

3. Kommissionen vurderer 
betydningen af og sammenhængen i 
genopretnings- og resiliensplanen og dens 
bidrag til den grønne, den sociale og den 
digitale omstilling og tager med henblik 
herpå hensyn til følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 1089
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

3. Kommissionen vurderer 
betydningen af og sammenhængen i 
genopretnings- og resiliensplanen og dens 
bidrag til den grønne, den 
omsorgsrelaterede og den digitale 
omstilling og tager med henblik herpå 
hensyn til følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 1090
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 

3. Kommissionen vurderer 
effektiviteten, virkningsgraden og 
relevansen af og sammenhængen i 
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grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

genopretnings- og resiliensplanen og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
elementer:

Or. en

Ændringsforslag 1091
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

3. Kommissionen vurderer 
effektiviteten, virkningsgraden og 
relevansen af og sammenhængen i 
genopretnings- og resiliensplanen og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 1092
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

3. Kommissionen vurderer relevansen 
for EU's politiske prioriteter og 
effektiviteten, virkningsgraden af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og tager med henblik herpå 
hensyn til følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 1093
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a



AM\1214176DA.docx 17/215 PE657.421v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1094
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1095
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 

udgår
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officielt som led i det europæiske semester
Or. en

Ændringsforslag 1096
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1097
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

a) om den fremlagte begrundelse i 
genopretnings- og resiliensplanen bidrager 
til effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger, herunder finanspolitiske 
aspekter heraf, og i fremsatte 
henstillinger, jf. artikel 6 i forordning 
(EU) nr. 1176/2011, rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester; 
for så vidt angår landene i euroområdet 
skal der rettes særlig opmærksomhed mod 
de henstillinger til euroområdet, som Det 
Europæiske Råd har godkendt; de 
foranstaltninger, der tilpasses til de 
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landespecifikke henstillinger, skal 
prioriteres i forbindelse med udbetaling af 
midler;

Or. en

Ændringsforslag 1098
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen er forenelig med søjlerne i 
artikel 3

Or. en

Ændringsforslag 1099
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de seneste relevante 
landespecifikke henstillinger rettet til den 
berørte medlemsstat, udfordringer og 
prioriteter udpeget i Rådets seneste 
henstilling om den økonomiske politik i 
euroområdet for de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, og i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
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semester
Or. en

Ændringsforslag 1100
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger, herunder finanspolitiske 
aspekter heraf, og fremsatte henstillinger, 
jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 
1176/2011, rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

Or. en

Ændringsforslag 1101
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til det anvendelsesområde og de 
mål, der er fastsat i henholdsvis artikel 3 
og 4

Or. en

Ændringsforslag 1102
Frances Fitzgerald
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer med 
hensyn til pandemiens økonomiske, 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
konsekvenser, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester

Or. en

Ændringsforslag 1103
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

a) Relevans for EU's politiske 
prioriteter:

om genopretnings- og resiliensplanen yder 
det minimumsbidrag til EU's prioriterede 
politikområder, der er omhandlet i artikel 
14, stk. 1a

Or. en

Ændringsforslag 1104
Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer, bl.a. 
med hensyn til finanspolitiske aspekter, 
der er identificeret i de relevante 
landespecifikke henstillinger rettet til den 
berørte medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

Or. en

Ændringsforslag 1105
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat og i de nationale 
reformprogrammer

Or. en

Ændringsforslag 1106
Bogdan Rzońca

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
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officielt som led i det europæiske semester som led i det europæiske semester
Or. en

Ændringsforslag 1107
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i tilfælde af, at Kommissionen på 
baggrund af en tilbundsgående 
gennemgang konkluderer, at en 
medlemsstat oplever ubalancer eller 
uforholdsmæssigt store ubalancer, en 
forklaring af, hvordan der skal tages 
hensyn til de henstillinger, der fremsættes 
i henhold til artikel 6 i forordning (EU) 
nr. 1176/2011

Or. en

Ændringsforslag 1108
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) om genopretnings- og 
resiliensplanen er i overensstemmelse 
med de minimumstildelinger, der er 
fastsat i artikel 14, stk. 1, for de af EU's 
prioriterede områder, som er anført i 
artikel 3

Or. en

Ændringsforslag 1109
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Virkning:
Or. en

Ændringsforslag 1110
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
at styrke det indre marked

Or. en

Ændringsforslag 1111
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at få varige 
virkninger i den berørte medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 1112
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv overvågning og 
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gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder den foreslåede 
tidsplan og de foreslåede delmål og 
slutmål samt de dertil knyttede indikatorer

Or. en

Ændringsforslag 1113
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ae) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 1114
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

af) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 1115
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1116
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1117
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) om planen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke et bæredygtigt 
vækstpotentiale, skaber job af høj kvalitet 
og øger den pågældende medlemsstats 
økonomiske, sociale og institutionelle 
resiliens og kriseberedskab, idet den 
samtidig fremmer en kønsafbalanceret 
gennemførelse af politikkerne for at 
afbøde krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og bidrage til at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
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samhørighed
Or. en

Ændringsforslag 1118
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) hvordan planen bidrager effektivt 
til den grønne og den digitale omstilling i 
tråd med EU-klassificeringen og 
princippet om ikke at forvolde betydelig 
skade, og hvordan planen bidrager til de 
mål, der er fastsat i de nationale klima- og 
energiplaner, til omstillingen til 
klimaneutralitet i 2030 eller senest i 2050 
samt til de mål, der er fastsat i henhold til 
forordning (EU) 2018/1999 (den 
europæiske klimalov)

Or. en

Ændringsforslag 1119
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer, og navnlig om planen 
omfatter foranstaltninger, der har til 
formål at bygge bro over den digitale kløft 
i EU-medlemsstaterne, og som for alvor 
fremmer it-kompetencerne

Or. en

Ændringsforslag 1120
Piernicola Pedicini
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne omstilling og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer, herunder 
om planen overholder det princip om ikke 
at gøre væsentlig skade, som er omhandlet 
i forordning (EU) 2020/852

Or. en

Ændringsforslag 1121
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) om planen forventes at bidrage 
effektivt til gennemførelsen af Unionens 
og dens medlemsstaters forpligtelser, 
navnlig Parisaftalen, FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 1122
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og 
omstillingen til en robust plejeøkonomi og 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

Or. en
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Ændringsforslag 1123
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne, den omsorgsrelaterede og den 
digitale omstilling og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 1124
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) om mindst 50 % af det beløb, der 
anmodes om til planen, forventes at 
bidrage til at integrere klima- og 
miljømålsætninger

Or. en

Ændringsforslag 1125
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen harmonerer med en 
målsætning om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og EU's klima- og 
miljømålsætninger, og navnlig om mindst 
40 % af de anslåede samlede 
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omkostninger til alle planerne for 
genopretning og resiliens går til 
aktiviteter, der yder et væsentligt bidrag til 
afbødning af klimaændringerne eller 
tilpasning til dem i henhold til artikel 10 
og 11 i forordning (EU) 2020/852, og om 
mindst 10 % af de anslåede samlede 
omkostninger til alle planerne for 
genopretning og resiliens tildeles til 
aktiviteter, som i væsentlig grad bidrager 
til de øvrige miljømålsætninger i samme 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 1126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om retningslinjerne for vurdering 
af klima- og biodiversiteten er blevet fulgt 
korrekt for hver foranstaltning i 
genopretnings- og resiliensplanen, og om 
foranstaltningerne i de enkelte 
medlemsstaters genopretnings- og 
resiliensplaner ikke skader nogen af 
miljømålsætningerne i forordning (EU) 
2020/852, jf. artikel 17 i samme 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 1127
Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen omfatter 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den digitale omstilling eller til at håndtere 
de dermed forbundne udfordringer, 
herunder passende foranstaltninger, som 
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skal afbøde de sundhedsrisici, der er 
forbundet med udbredelsen af den nye 
generation af digitale teknologier

Or. en

Ændringsforslag 1128
Martin Hojsík

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om foranstaltningerne vil bidrage 
til at nå udgiftsmålet for integrering af 
klimaindsatsen på 37 % på grundlag af 
den metode, som Kommissionen har 
fastlagt, jf. artikel 14, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 1129
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om foranstaltningerne vil bidrage 
til at nå udgiftsmålet for integrering af 
klimaindsatsen på 40 % på grundlag af 
den metode, som Kommissionen har 
fastlagt, jf. artikel 14, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 1130
Linea Søgaard-Lidell

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
at gennemføre FN's mål for bæredygtig 
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udvikling
Or. en

Ændringsforslag 1131
Agnès Evren

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen indeholder 
foranstaltninger, der reducerer 
afhængigheden af tredjelande på 
strategiske områder

Or. fr

Ændringsforslag 1132
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
at styrke EU's strategiske autonomi

Or. en

Ændringsforslag 1133
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Virkningsgrad:
Or. en
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Ændringsforslag 1134
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om medlemsstaterne ved brug af 
den i artikel 14, stk. 1c, omhandlede 
metode har givet en begrundelse for at 
godtgøre, at alle planlagte reformer og 
investeringer i genopretnings- og 
resiliensplanen overholder princippet om 
ikke at gøre væsentlig skade og kravene 
om minimumsgarantier, om planen 
undgår fastlåsning af CO2-intensive 
aktiver og ikke understøtter økonomiske 
aktiviteter som omhandlet i artikel 14, stk. 
1d, og om overslaget over de 
omkostninger i genopretnings- og 
resiliensplanen, der afsættes til 
miljømålsætninger, er realistisk og 
opfylder kravene i artikel 14, stk. 1c

Or. en

Ændringsforslag 1135
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om Kommissionens metode til 
sporing af gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder er 
anvendt korrekt, om alle foranstaltninger 
i medlemsstaternes genopretnings- og 
resiliensplaner forventes at sikre mindst 
30 % af den mængde, som genopretnings- 
og resiliensplanen anmodes om at bidrage 
med til gennemførelsen af principperne 
om den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, og om ingen af de reformer 
og investeringer, som støttes af 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, er i 
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modstrid med gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 1136
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om den begrundelse, der er 
forelagt af medlemsstaten for den 
indgivne genopretnings- og resiliensplans 
anslåede samlede omkostninger, er 
rimelig og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen

Or. en

Ændringsforslag 1137
Martin Hojsík

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om foranstaltningerne vil bidrage 
til at nå det horisontale udgiftsmål for 
biodiversitet på grundlag af den metode, 
som Kommissionen har tilvejebragt, jf. 
artikel 14, stk. 2

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag åbner mulighed for dobbelttælling: Klimarelaterede udgifter kan 
fremme opnåelsen af målet på 10 % for biodiversitet.

Ændringsforslag 1138
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
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Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
at gennemføre FN's mål for bæredygtig 
udvikling og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 1139
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om foranstaltningerne vil bidrage 
til at nå udgiftsmålet på 10 % for 
biodiversitet på grundlag af den metode, 
som Kommissionen har tilvejebragt, jf. 
artikel 14, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 1140
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) om foranstaltningerne i planen 
forventes at fremme et åbent og 
lettilgængeligt digitalt samfund og 
økonomisk system, herunder en 
redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne respekterer 
principperne om interoperabilitet, 
energieffektivitet og databeskyttelse, og 
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hvordan de vil overvinde udfordringerne i 
forbindelse med omstillingen, bl.a. i form 
af digitale skævheder, ulighed og 
utilstrækkelig digital tilgængelighed og 
begrænsede digitale færdigheder

Or. en

Ændringsforslag 1141
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, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
at nå EU's klima- og miljømål, navnlig 
Unionens ajourførte klimamål for 2030 
og målet om klimaneutralitet senest i 2050

Or. en

Ændringsforslag 1142
Martin Hojsík

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) om foranstaltningerne harmonerer 
med retningslinjerne og princippet om 
ikke at gøre væsentlig skade som 
omhandlet i artikel 3

Or. en

Ændringsforslag 1143
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) om foranstaltningerne harmonerer 
med retningslinjerne og princippet om 
ikke at gøre væsentlig skade som 
omhandlet i artikel 3

Or. en

Ændringsforslag 1144
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) om planen indeholder 
foranstaltninger, der skal sikre, at mindst 
37 % af det beløb, der anmodes om til 
genopretnings- og resiliensplanen, 
bidrager til at integrere klimamål på 
grundlag af den metode, som 
Kommissionen har fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 2a, 
og en påvisning af, hvordan 
foranstaltningerne mindsker manglen på 
nationale klimavenlige investeringer 
væsentligt

Or. en

Ændringsforslag 1145
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) om planen for ligestilling mellem 
kønnene i genopretnings- og 
resiliensplanen tager effektivt hånd om 
konsekvenser af ligestillingsspørgsmål, 
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der opstår i forbindelse med en krise, og 
sikrer ligestilling mellem kønnene, 
navnlig på området for beskæftigelse, lige 
løn og adgang til finansiering, og om den 
omfatter foranstaltninger, der skal 
forebygge og bekæmpe kønsbaseret og 
vold i hjemmet og seksuel chikane

Or. en

Ændringsforslag 1146
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at få varige 
virkninger i den berørte medlemsstat

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1147
Margarida Marques, Pedro Marques

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at få varige 
virkninger i den berørte medlemsstat

c) om genopretnings- og 
resiliensplanen er knyttet til reformer, der 
gennemføres eller er planlagt under 
støtteprogrammet for strukturreformer 
eller det tekniske støtteinstrument, og 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 1148
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at få varige 
virkninger i den berørte medlemsstat

c) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at få varige 
virkninger i den berørte medlemsstat, 
navnlig på de skabte arbejdspladsers 
kvalitet og bæredygtighed

Or. en

Ændringsforslag 1149
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) om planen for ligestilling mellem 
kønnene i genopretnings- og 
resiliensplanen tager effektivt hånd om 
ligestillingsspørgsmål, der opstår i 
forbindelse med en krise, og sikrer 
ligestilling mellem kønnene, navnlig på 
området for beskæftigelse, lige løn og 
adgang til finansiering, og bidrager til 
fremme af princippet om integration af 
kønsaspektet og afskaffelse af 
kønsdiskrimination, og om den omfatter 
foranstaltninger, der skal forebygge og 
bekæmpe kønsbaseret og vold i hjemmet 
og seksuel chikane

Or. en

Ændringsforslag 1150
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) om planen for ligestilling mellem 
kønnene i genopretnings- og 
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resiliensplanen tager effektivt hånd om 
ligestillingsspørgsmål, der opstår i 
forbindelse med krisen, og sikrer 
ligestilling mellem kønnene, navnlig med 
hensyn til beskæftigelse, adgang til 
finansiering, og om den omfatter 
foranstaltninger, der skal forebygge og 
bekæmpe kønsbaseret vold og vold i 
hjemmet

Or. en

Ændringsforslag 1151
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Relevans:
Or. en

Ændringsforslag 1152
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester 

Or. en

Ændringsforslag 1153
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1154
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1155
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at overvinde de udfordringer, 
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vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

der udpeges i de relevante landespecifikke 
henstillinger, som rettes til den 
pågældende medlemsstat, eller i andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen officielt har vedtaget i det 
europæiske semester 2020, og om den 
bidrager til at gennemføre Unionens 
klima- og miljømål, de territoriale planer 
for retfærdig omstilling under Fonden for 
Retfærdig Omstilling og EU's strategi for 
ligestilling mellem kvinder og mænd 
2020-2025

Or. en

Ændringsforslag 1156
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at omhandle de 
seneste strategiske retningslinjer, som 
Europa-Parlamentet og Rådet drøfter om 
reformer og offentlige investeringer, der 
bidrager effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, sikre et velfungerende indre 
marked, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 1157
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
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effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

effektivt til at styrke medlemsstatens 
hurtige udvikling af aktiviteter, der er 
forenelige med Parisaftalen på 
klimaområdet, og nedbringelse af 
aktiviteter, som ikke er det, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 1158
Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser i regionerne og områderne 
med den højeste arbejdsløshed i 
medlemsstaterne samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 1159
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 

d) om lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
medarbejdere, lokalsamfund, 
civilsamfundsorganisationer og alle andre 
relevante interessenter på både nationalt 
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krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

og regionalt plan er blevet hørt på behørig 
vis

Or. en

Ændringsforslag 1160
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, ligestillingsorienterede 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og øge 
ligestillingen mellem kønnene

Or. en

Ændringsforslag 1161
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse, sociale 
fremskridt og økonomiske og sociale 
resiliens, mindske uligheder, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

Or. en



AM\1214176DA.docx 45/215 PE657.421v02-00

DA

Ændringsforslag 1162
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse, sociale 
fremskridt og økonomiske og sociale 
resiliens, mindske uligheder, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 1163
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, konkurrenceevne på lang 
sigt, jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 1164
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, produktivitet, jobskabelse 
og økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 1165
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse, ligestilling 
mellem kønnene og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 1166
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
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økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

økonomiske, territoriale og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske, 
sociale og demografiske konsekvenser 
samt medvirke til at forbedre den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 1167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske, budgetmæssige og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 1168
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
grønne vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

Or. en
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Ændringsforslag 1169
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske, sociale og 
demografiske konsekvenser samt medvirke 
til at forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 1170
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens i 
forbindelse med genopretningen oven på 
krisen og, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser

Or. en

Ændringsforslag 1171
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) om foranstaltningerne i planen 
forventes at føre til forbedringer med 
hensyn til principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og den 
ledsagende sociale resultattavle

Or. en

Ændringsforslag 1172
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Sammenhæng:
Or. en

Ændringsforslag 1173
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag

Or. en

Ændringsforslag 1174
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) om planen indeholder 
foranstaltninger, som effektivt afhjælper 
eventuelle mangler med hensyn til de 
værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU

Or. en

Ændringsforslag 1175
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) om reformtilsagnene udgør en 
samlet reformpakke

Or. en

Ændringsforslag 1176
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om den begrundelse, der er 
forelagt af medlemsstaten for den 
indgivne genopretnings- og resiliensplans 
anslåede samlede omkostninger, er 
rimelig og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1177
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står mål med den forventede 
virkning for økonomien og beskæftigelsen

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel, harmonerer med princippet om 
omkostningseffektivitet og står mål med 
den forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, og om omkostningerne 
hænger direkte sammen med de fremlagte 
vækstfremmende reformer og bæredygtige 
investeringer

Or. en

Ændringsforslag 1178
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står mål med den forventede 
virkning for økonomien og beskæftigelsen

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står mål med den forventede 
virkning for økonomien og beskæftigelsen, 
og om genopretnings- og resiliensplanen 
harmonerer med forsvarlig økonomisk 
forvaltning

Or. en

Ændringsforslag 1179
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 

e) Virkningsgrad:
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samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står mål med den forventede 
virkning for økonomien og beskæftigelsen

om den begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel, harmonerer med princippet om 
omkostningseffektivitet og står mål med 
den forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen

Or. en

Ændringsforslag 1180
Isabel Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står mål med den forventede 
virkning for økonomien og beskæftigelsen

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står mål med den forventede 
virkning for økonomien og beskæftigelsen, 
og om den ledsages af en betalingsplan i 
overensstemmelse med lovgivningen

Or. en

Ændringsforslag 1181
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står mål med den forventede 
virkning for økonomien og beskæftigelsen

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er tilstrækkelig til 
at sikre de nødvendige fremskridt i 
retning af miljømålene og plausibel med 
hensyn til virkningen for økonomien og 
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beskæftigelsen
Or. en

Ændringsforslag 1182
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står mål med den forventede 
virkning for økonomien og beskæftigelsen

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig, 
plausibel og sikrer omkostningseffektivitet 
i betragtning af den forventede virkning 
for økonomien og beskæftigelsen

Or. en

Ændringsforslag 1183
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) om genopretnings- og 
resiliensplanen giver tilstrækkelige 
garantier for, at den er i 
overensstemmelse med 
finansforordningens bestemmelser om 
interessekonflikter med hensyn til 
gennemførelsen af EU's budget

Or. en

Ændringsforslag 1184
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) hvordan genopretnings- og 
resiliensplanen harmonerer med 
medlemsstatens plan for på mellemlang 
sigt at (gen)oprette en sund finanspolitisk 
situation i overensstemmelse med 
Unionens rammer for økonomisk styring

Or. en

Ændringsforslag 1185
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1186
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1187
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag

f) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede delmål og slutmål samt de 
dertil knyttede indikatorer, der bl.a. 
vedrører fremskridt med hensyn til at 
forbedre resultaterne på de områder, der 
er omfattet af den sociale resultattavle

Or. en

Ændringsforslag 1188
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag

f) om de foreslåede foranstaltninger 
og udgifter skaber europæisk merværdi

Or. en

Ændringsforslag 1189
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder foranstaltninger 
til gennemførelse af vækstfremmende 
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investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag

reformer og bæredygtige offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag

Or. en

Ændringsforslag 1190
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede delmål og slutmål samt de 
dertil knyttede indikatorer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1191
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede delmål og slutmål samt de dertil 
knyttede indikatorer.

g) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede delmål og slutmål samt de dertil 
knyttede indikatorer, der bl.a. vedrører 
fremskridt med hensyn til at forbedre 
resultaterne på de områder, der er 
omfattet af den sociale resultattavle.

Or. en

Ændringsforslag 1192
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede delmål og slutmål samt de dertil 
knyttede indikatorer.

g) Sammenhæng:

om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder den foreslåede 
tidsplan og de foreslåede delmål og slutmål 
samt de dertil knyttede indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 1193
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede delmål og slutmål samt de dertil 
knyttede indikatorer.

g) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede videnskabeligt baserede og 
tidsbestemte delmål og slutmål samt 
bæredygtighedsindikatorerne.

Or. en

Ændringsforslag 1194
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede delmål og slutmål samt de dertil 
knyttede indikatorer.

g) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede delmål og slutmål, 
sandsynligheden for at fejle samt de dertil 
knyttede indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 1195
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede delmål og slutmål samt de dertil 
knyttede indikatorer.

g) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede klare delmål og slutmål samt de 
dertil knyttede indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 1196
Csaba Molnár

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om den forpligtelse til at inddrage 
interessenterne i udarbejdelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne, der 
pålægges i artikel 15, stk. 5, i denne 
forordning, og den europæiske 
adfærdskodeks for partnerskaber er 
opfyldt og overholdt i overensstemmelse 
med princippet om partnerskab. 
Partnerskabsprocessen skal omfatte en 
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åben offentlig høring af en varighed på 
mindst 30 dage via internettet, som der 
skal foretages landsdækkende 
annoncering om. I de nationale planer om 
anvendelse af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten skal der i fuld 
udstrækning redegøres for 
partnerskabsprocessen og for, hvordan 
der tages hensyn til bidragene fra 
interessenter. Dette er en forudsætning 
for godkendelse af nationale planer for 
anvendelse af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og overførsel af midler 
til de respektive nationale regeringer.

Or. en

Ændringsforslag 1197
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om de høringer, der afholdes med 
henblik på udarbejdelse af genopretnings- 
og resiliensplanen, herunder de relevante 
delmål og slutmål, sikrer, at de lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
repræsentanter for sociale 
interesseorganisationer reelt får mulighed 
for at deltage i udarbejdelsen og 
gennemførelsen af planen

Or. en

Ændringsforslag 1198
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om planen forventes at bidrage 
effektivt til gennemførelsen af Unionens 
og dens medlemsstaters forpligtelser, 
navnlig Parisaftalen, Unionens nye 
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klima- og energimål for 2030, FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling, 
integration af kønsaspektet og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 1199
Paul Tang, Luis Garicano

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

Or. en

Ændringsforslag 1200
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til vigtig 
infrastrukturudvikling, især i de 
medlemsstater, hvor BNP pr. indbygger 
ligger under EU-gennemsnittet, og hvor 
den offentlige gæld er bæredygtig

Or. en

Ændringsforslag 1201
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Gilles 
Boyer, Niels Fuglsang, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om genopretnings- og 
resiliensplanen følger princippet om ikke 
at gøre væsentlig skade på basis af de 
kriterier, som Kommissionen har fastlagt, 
jf. artikel 14, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 1202
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om genopretnings- og 
resiliensplanen følger princippet om ikke 
at gøre væsentlig skade på basis af de 
kriterier, som Kommissionen har fastlagt, 
jf. artikel 14, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 1203
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag

Or. en

Ændringsforslag 1204
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om genopretnings- og 
resiliensplanen er forenelig med de seks 
søjler i artikel 3 og opfylder kravene om 
minimumsbidrag for hver søjle

Or. en

Ændringsforslag 1205
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) om de høringer, der afholdes med 
henblik på udarbejdelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen, og de 
planlagte dialoger, herunder de relevante 
delmål og slutmål, i forbindelse med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen sikrer, at lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter får reelle 
muligheder for at deltage i udarbejdelsen 
og drage fordel af gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen som 
fastsat i artikel 15

Or. en

Ændringsforslag 1206
Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) om mindst 40 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til at integrere 
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klimarelaterede foranstaltninger, og 
mindst 10 % bidrager til at integrere 
biodiversitetsrelaterede foranstaltninger 
og mål for miljømæssig bæredygtighed på 
grundlag af den metode, som 
Kommissionen har fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 1207
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) om der rettes tilstrækkelig 
opmærksomhed mod at undgå korruption 
med midler fra planerne og mod at undgå 
ulovlig anvendelse af midlerne

Or. en

Ændringsforslag 1208
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) om der rettes tilstrækkelig 
opmærksomhed mod at undgå korruption 
med midler fra planerne og mod at undgå 
ulovlig anvendelse af midlerne

Or. en

Ændringsforslag 1209
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) om de høringer, der afholdes med 
henblik på udarbejdelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen, og de 
planlagte dialoger, herunder de relevante 
delmål og slutmål, i forbindelse med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen sikrer, at lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
bl.a. miljøorganisationer, og andre 
relevante interessenter får reelle 
muligheder for at deltage i udarbejdelsen 
og gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen, og at partnerskaber 
tilrettelægges og gennemføres i 
overensstemmelse med Kommissionens 
delegerede forordning (EU) nr. 240/2014

Or. en

Ændringsforslag 1210
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse vurderingskriterier skal anvendes i 
overensstemmelse med bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 1211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den berørte medlemsstat har 
anmodet om lånestøtte som omhandlet i 
artikel 12, vurderer Kommissionen, om 
anmodningen om lånestøtte opfylder 

4. Hvis den berørte medlemsstat har 
anmodet om lånestøtte som omhandlet i 
artikel 12, vurderer Kommissionen, om 
anmodningen om lånestøtte opfylder 
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kriterierne i artikel 13, stk. 1, især om de 
yderligere reformer og investeringer, som 
låneanmodningen vedrører, opfylder 
vurderingskriterierne i stk. 3.

kriterierne i artikel 13, stk. 1, især om de 
yderligere vækstfremmende reformer og 
bæredygtige investeringer, som 
låneanmodningen vedrører, opfylder 
vurderingskriterierne i stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 1212
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Med henblik på vurderingen af de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har indgivet, kan 
Kommissionen bistås af eksperter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1213
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Med henblik på vurderingen af de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har indgivet, kan 
Kommissionen bistås af eksperter.

5. Med henblik på vurderingen af de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har indgivet, kan 
Kommissionen bistås af eksperter. Hvis 
hjælp fra sådanne eksperter vedrører 
arbejdsmarkedsrelaterede politikker, 
inddrages arbejdsmarkedets parter.

Or. en

Ændringsforslag 1214
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Ved vurderingen af 
medlemsstaternes genopretnings- og 
resiliensprogrammer tilskynder og 
prioriterer Kommissionen projekter, som 
er grænseoverskridende og forbinder flere 
medlemsstater.
I sin dialog med medlemsstaterne 
tilskynder Kommissionen til synergier 
mellem de forskellige medlemsstaters 
genopretningsplaner.

Or. en

Ændringsforslag 1215
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Beslutningsproces

1. Når Kommissionen har modtaget de 
årlige nationale planer for genopretning 
og resiliens fra hver medlemsstat, 
forelægger den ved hjælp af en delegeret 
retsakt og senest den 31. maj Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport, hvori 
den samler oplysningerne fra de nationale 
planer og vurderer de foreslåede 
foranstaltningers indvirkning på EU's 
økonomi og opnåelsen af målene for den 
årlige strategi for bæredygtig vækst. 
Denne rapport skal bl.a. 
a) afspejle, hvordan genopretnings- og 
resiliensfaciliteten bidrager til at nå EU's 
mål om konkurrencedygtig bæredygtighed 
og grøn omstilling, digital omstilling, 
økonomisk og social samhørighed, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
samt institutionel resiliens 
b) de samlede finansielle bidrag og lån fra 
faciliteten, der er afsat og udbetalt til 
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medlemsstaterne, og omfanget af de 
indtægter, faciliteten er blevet tildelt, 
fordelt på budgetposter. 

Or. en

Ændringsforslag 1216
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens afgørelse Kommissionens forslag og Rådets 
gennemførelsesafgørelse

Or. en

Ændringsforslag 1217
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens afgørelse Afgørelse om tildeling
Or. en

Ændringsforslag 1218
Jens Geier, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke 
reformer og investeringsprojekter 
medlemsstaten skal gennemføre, 

1. Kommissionen vurderer så hurtigt 
som muligt den genopretnings- og 
resiliensplan, som medlemsstaten officielt 
har indgivet, og foreslår størrelsen på et 
økonomisk bidrag fra faciliteten. Hvis 
Kommissionen har givet en genopretnings- 
og resiliensplan en positiv evaluering, 
forelægger den Europa-Parlamentet og 
Rådet et forslag om at mobilisere 
faciliteten. Afgørelsen om at mobilisere 
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herunder delmål og slutmål, og det 
finansielle bidrag, der tildeles henhold til 
artikel 11.

faciliteten træffes af Europa-Parlamentet 
og Rådet i fællesskab inden for én måned 
efter Kommissionens forelæggelse af 
forslaget for dem. Europa-Parlamentet 
træffer afgørelse med et flertal af sine 
medlemmer og tre femtedele af de afgivne 
stemmer, og Rådet træffer afgørelse med 
kvalificeret flertal. Samtidig med at 
Kommissionen forelægger forslaget til en 
afgørelse om at mobilisere faciliteten, 
forelægger den et forslag om overførsel til 
de relevante budgetposter for Europa-
Parlamentet og Rådet. I tilfælde af 
uenighed indledes der en 
trepartsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 1219
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke 
reformer og investeringsprojekter 
medlemsstaten skal gennemføre, 
herunder delmål og slutmål, og det 
finansielle bidrag, der tildeles henhold til 
artikel 11.

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest to måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt.

Or. en

Ændringsforslag 1220
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest to måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Afgørelsen træffes 
på baggrund af en evaluering af 
genopretnings- og resiliensplanen og på 
baggrund af kommunikationen med den 
pågældende medlemsstat, herunder 
eventuelle korrektioner. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 1221
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest to måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en delegeret 
retsakt i overensstemmelse med artikel 
26a. Hvis Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke 
vækstfremmende reformer og bæredygtige 
investeringsprojekter medlemsstaten skal 
gennemføre, herunder klare delmål og 
slutmål, der skal nås, før der foretages 
udbetaling af rater af det finansielle 
bidrag, der tildeles henhold til artikel 11.

Or. en
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Ændringsforslag 1222
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Efter at Europa-Parlamentet og 
Rådet har truffet afgørelse om den i 
artikel 16a omhandlede delegerede 
retsakt, træffer Kommissionen inden for 
to måneder afgørelse om hver 
medlemsstats genopretnings- og 
resiliensplan ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 1223
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. På forslag fra Kommissionen 
godkender Rådet ved hjælp af en 
gennemførelsesafgørelse den vurdering af 
genopretnings- og resiliensplanen, som 
medlemsstaten har fremlagt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i Kommissionens forslag til 
Rådets gennemførelsesafgørelse, hvilke 
reformer og investeringsprojekter 
medlemsstaten skal gennemføre, herunder 
delmål og slutmål, og det finansielle 
bidrag, der tildeles henhold til artikel 11.

Or. en
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Ændringsforslag 1224
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest to måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en delegeret 
retsakt. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
positiv, fastsættes det i afgørelsen, hvilke 
bæredygtige reformer og 
investeringsprojekter medlemsstaten skal 
gennemføre, herunder delmål og slutmål, 
og det finansielle bidrag, der tildeles 
henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 1225
Nicolae Ştefănuță

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest to måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 1226
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
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Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest to måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 1227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest tre måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en delegeret 
retsakt. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
positiv, fastsættes det i afgørelsen, hvilke 
reformer og investeringsprojekter 
medlemsstaten skal gennemføre, herunder 
delmål og slutmål, og det finansielle 
bidrag, der tildeles henhold til artikel 11.

Or. en
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Ændringsforslag 1228
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en delegeret 
retsakt. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
positiv, fastsættes det i afgørelsen, hvilke 
reformer og investeringsprojekter 
medlemsstaten skal gennemføre, herunder 
delmål og slutmål, og det finansielle 
bidrag, der tildeles henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 1229
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en delegeret 
retsakt. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
positiv, fastsættes det i afgørelsen, hvilke 
reformer og investeringsprojekter 
medlemsstaten skal gennemføre, herunder 
delmål og slutmål, og det finansielle 
bidrag, der tildeles henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 1230
Agnès Evren



PE657.421v02-00 74/215 AM\1214176DA.docx

DA

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en delegeret 
retsakt. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
positiv, fastsættes det i afgørelsen, hvilke 
reformer og investeringsprojekter 
medlemsstaten skal gennemføre, herunder 
delmål og slutmål, og det finansielle 
bidrag, der tildeles henhold til artikel 11.

Or. fr

Ændringsforslag 1231
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en delegeret 
retsakt. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
positiv, fastsættes det i afgørelsen, hvilke 
reformer og investeringsprojekter 
medlemsstaten skal gennemføre, herunder 
delmål og slutmål, og det finansielle 
bidrag, der tildeles henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 1232
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest seks uger efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en delegeret 
retsakt. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
positiv, fastsættes det i afgørelsen, hvilke 
reformer og investeringsprojekter 
medlemsstaten skal gennemføre, herunder 
delmål og slutmål, og det finansielle 
bidrag, der tildeles henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 1233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Vækstfremmende reformer og 
bæredygtige investeringsprojekter, der 
tilpasses til de landespecifikke 
henstillinger, prioriteres med henblik på 
gennemførelsesfasen.

Or. en

Ændringsforslag 1234
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den berørte medlemsstat 
anmoder om lånestøtte, fastsættes også 
lånestøttebeløbet i afgørelsen, jf. artikel 
12, stk. 4 og 5, samt de yderligere reformer 
og investeringsprojekter, som 
medlemsstaten skal gennemføre ved hjælp 
af lånestøtten, herunder også de yderligere 

2. Hvis den berørte medlemsstat 
anmoder om lånestøtte, fastsættes også 
lånestøttebeløbet i Kommissionens forslag 
til Rådets gennemførelsesafgørelse, jf. 
artikel 12, stk. 4 og 5, samt de yderligere 
reformer og investeringsprojekter, som 
medlemsstaten skal gennemføre ved hjælp 
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delmål og slutmål. af lånestøtten, herunder også de yderligere 
delmål og slutmål.

Or. en

Ændringsforslag 1235
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den berørte medlemsstat 
anmoder om lånestøtte, fastsættes også 
lånestøttebeløbet i afgørelsen, jf. artikel 12, 
stk. 4 og 5, samt de yderligere reformer og 
investeringsprojekter, som medlemsstaten 
skal gennemføre ved hjælp af lånestøtten, 
herunder også de yderligere delmål og 
slutmål.

2. Hvis den berørte medlemsstat 
anmoder om lånestøtte, fastsættes også 
lånestøttebeløbet i afgørelsen, jf. artikel 12, 
stk. 4 og 5, samt de yderligere 
vækstfremmende reformer og bæredygtige 
investeringsprojekter, som medlemsstaten 
skal gennemføre ved hjælp af lånestøtten, 
herunder også de yderligere delmål og 
slutmål.

Or. en

Ændringsforslag 1236
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den berørte medlemsstat 
anmoder om lånestøtte, fastsættes også 
lånestøttebeløbet i afgørelsen, jf. artikel 12, 
stk. 4 og 5, samt de yderligere reformer og 
investeringsprojekter, som medlemsstaten 
skal gennemføre ved hjælp af lånestøtten, 
herunder også de yderligere delmål og 
slutmål.

2. Hvis den berørte medlemsstat 
anmoder om lånestøtte, fastsættes også 
lånestøttebeløbet i afgørelsen, jf. artikel 12, 
stk. 4 og 5, samt de yderligere reformer og 
investeringsprojekter, som medlemsstaten 
skal gennemføre ved hjælp af lånestøtten, 
herunder også de relevante delmål og 
slutmål.

Or. en

Ændringsforslag 1237
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det finansielle bidrag, der er 
omhandlet i stk. 1, fastsættes på grundlag 
af de anslåede samlede omkostninger til 
den genopretnings- og resiliensplan, den 
berørte medlemsstat har foreslået, som 
vurderet efter de kriterier, der er fastsat i 
artikel 16, stk. 3. Det finansielle bidrag 
fastsættes således:

3. Det finansielle bidrag til 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
opfylder de kriterier, der er fastsat i artikel 
16, stk. 3, fastsættes således:

Or. en

Ændringsforslag 1238
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det finansielle bidrag, der er 
omhandlet i stk. 1, fastsættes på grundlag 
af de anslåede samlede omkostninger til 
den genopretnings- og resiliensplan, den 
berørte medlemsstat har foreslået, som 
vurderet efter de kriterier, der er fastsat i 
artikel 16, stk. 3. Det finansielle bidrag 
fastsættes således:

3. Det finansielle bidrag, der er 
omhandlet i stk. 1, fastsættes på grundlag 
af de anslåede samlede omkostninger til 
den genopretnings- og resiliensplan, den 
berørte medlemsstat har foreslået, som 
vurderet efter de kriterier, der er fastsat i 
artikel 16, stk. 3, og gennemgås 
uafhængigt af Revisionsretten. Det 
finansielle bidrag fastsættes således:

Or. en

Ændringsforslag 1239
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det finansielle bidrag, der er 
omhandlet i stk. 1, fastsættes på grundlag 
af de anslåede samlede omkostninger til 
den genopretnings- og resiliensplan, den 

3. Det finansielle bidrag, der er 
omhandlet i stk. 1, fastsættes på grundlag 
af vurderingen efter de kriterier, der er 
fastsat i artikel 16, stk. 3, og som 
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berørte medlemsstat har foreslået, som 
vurderet efter de kriterier, der er fastsat i 
artikel 16, stk. 3. Det finansielle bidrag 
fastsættes således:

behandles nærmere i bilag II, og på 
grundlag af de anslåede samlede 
omkostninger til den genopretnings- og 
resiliensplan, den berørte medlemsstat har 
foreslået. Det finansielle bidrag fastsættes 
således:

Or. en

Ændringsforslag 1240
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det finansielle bidrag, der er 
omhandlet i stk. 1, fastsættes på grundlag 
af de anslåede samlede omkostninger til 
den genopretnings- og resiliensplan, den 
berørte medlemsstat har foreslået, som 
vurderet efter de kriterier, der er fastsat i 
artikel 16, stk. 3. Det finansielle bidrag 
fastsættes således:

3. Det i stk. 1 omhandlede finansielle 
bidrag til genopretnings- og 
resiliensplaner, som opfylder de kriterier, 
der er fastsat i artikel 16, stk. 3, fastsættes 
således på grundlag af de anslåede samlede 
omkostninger til den genopretnings- og 
resiliensplan, den berørte medlemsstat har 
foreslået:

Or. en

Ændringsforslag 1241
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til det samme som eller mere end det 
maksimale finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er 
det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med det fulde beløb af 
det maksimale finansielle bidrag, der er 

a) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til det samme som eller mere end det 
maksimale finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er 
det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med det fulde beløb af 
det maksimale finansielle bidrag, der er 
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omhandlet i artikel 10. omhandlet i artikel 10, under hensyntagen 
til, at hver vurdering af B medfører en 
reduktion af det maksimale finansielle 
bidrag på 5 %.

Or. en

Ændringsforslag 1242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til det samme som eller mere end det 
maksimale finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er 
det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med det fulde beløb af 
det maksimale finansielle bidrag, der er 
omhandlet i artikel 10.

a) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til det samme som eller mere end det 
maksimale finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er 
det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med det fulde beløb af 
det maksimale finansielle bidrag, der er 
omhandlet i artikel 10, diskonteret med 
den uafhængigt vurderede sandsynlighed 
for manglende gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 1243
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
og genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til det samme som eller mere end det 
maksimale finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er 

a) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger beløber sig til det samme 
som eller mere end det maksimale 
finansielle bidrag til den pågældende 
medlemsstat, jf. artikel 10, er det 
finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med det fulde beløb af 
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det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med det fulde beløb af 
det maksimale finansielle bidrag, der er 
omhandlet i artikel 10.

det maksimale finansielle bidrag, der er 
omhandlet i artikel 10.

Or. en

Ændringsforslag 1244
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
og genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til det samme som eller mere end det 
maksimale finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er 
det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med det fulde beløb af 
det maksimale finansielle bidrag, der er 
omhandlet i artikel 10.

a) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger beløber sig til det samme 
som eller mere end det maksimale 
finansielle bidrag til den pågældende 
medlemsstat, jf. artikel 10, er det 
finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med det fulde beløb af 
det maksimale finansielle bidrag, der er 
omhandlet i artikel 10.

Or. en

Ændringsforslag 1245
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
og genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til det samme som eller mere end det 
maksimale finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er 
det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med det fulde beløb af 

a) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger beløber sig til det samme 
som eller mere end det maksimale 
finansielle bidrag til den pågældende 
medlemsstat, jf. artikel 10, er det 
finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med det fulde beløb af 
det maksimale finansielle bidrag, der er 
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det maksimale finansielle bidrag, der er 
omhandlet i artikel 10.

omhandlet i artikel 10.

Or. en

Ændringsforslag 1246
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til det samme som eller mere end det 
maksimale finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er 
det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med det fulde beløb af 
det maksimale finansielle bidrag, der er 
omhandlet i artikel 10.

a) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, idet den 
højest mulige score opnås, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til det samme som eller mere end det 
maksimale finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er 
det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med det fulde beløb af 
det maksimale finansielle bidrag, der er 
omhandlet i artikel 10.

Or. en

Ændringsforslag 1247
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til det samme som eller mere end det 
maksimale finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er 
det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med det fulde beløb af 
det maksimale finansielle bidrag, der er 

a) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3, enten helt, hovedsageligt eller 
delvist, og genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger beløber sig til det samme 
som eller mere end det maksimale 
finansielle bidrag til den pågældende 
medlemsstat, jf. artikel 10, er det 
finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med det fulde beløb af 



PE657.421v02-00 82/215 AM\1214176DA.docx

DA

omhandlet i artikel 10. det maksimale finansielle bidrag, der er 
omhandlet i artikel 10.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal vurdere, i hvor høj grad planen opfylder kriterierne, for at kunne kæde 
udbetalingen sammen med gennemførelsesniveauet.

Ændringsforslag 1248
Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, tildeles den berørte 
medlemsstat ikke noget finansielt bidrag. 
Medlemsstaten har to måneder til at 
foretage ændringer og forelægge planen 
for Kommissionen igen. Kommissionen 
har én måned til at reagere. Hvis 
Kommissionen vurderer, at ændringerne 
ikke er tilstrækkelige til at opfylde 
kriterierne i artikel 16, stk. 3, tildeles der 
ingen finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat. Den berørte 
medlemsstat kan anmode om teknisk 
støtte som led i instrumentet for teknisk 
støtte for at muliggøre en bedre 
forberedelse af forslaget i de efterfølgende 
cyklusser.

Or. en

Ændringsforslag 1249
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis genopretnings- og b) Hvis genopretnings- og 
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resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til mindre end det maksimale finansielle 
bidrag til den pågældende medlemsstat, jf. 
artikel 10, er det finansielle bidrag, der 
tildeles til medlemsstaten, lig med beløbet 
for anslåede samlede omkostninger til 
genopretnings- og resiliensplanen.

resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til mindre end det maksimale finansielle 
bidrag til den pågældende medlemsstat, jf. 
artikel 10, er det finansielle bidrag, der 
tildeles til medlemsstaten, lig med beløbet 
for anslåede samlede omkostninger til 
genopretnings- og resiliensplanen under 
hensyntagen til, at hver vurdering af B 
medfører en reduktion af det maksimale 
finansielle bidrag på 5 %.

Or. en

Ændringsforslag 1250
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til mindre end det maksimale finansielle 
bidrag til den pågældende medlemsstat, jf. 
artikel 10, er det finansielle bidrag, der 
tildeles til medlemsstaten, lig med beløbet 
for anslåede samlede omkostninger til 
genopretnings- og resiliensplanen.

b) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til mindre end det maksimale finansielle 
bidrag til den pågældende medlemsstat, jf. 
artikel 10, er det finansielle bidrag, der 
tildeles til medlemsstaten, lig med beløbet 
for anslåede samlede omkostninger til 
genopretnings- og resiliensplanen, 
diskonteret med den uafhængigt 
vurderede sandsynlighed for manglende 
gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 1251
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
og genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til mindre end det maksimale finansielle 
bidrag til den pågældende medlemsstat, jf. 
artikel 10, er det finansielle bidrag, der 
tildeles til medlemsstaten, lig med beløbet 
for anslåede samlede omkostninger til 
genopretnings- og resiliensplanen.

b) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger beløber sig til mindre end 
det maksimale finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er 
det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med beløbet for 
anslåede samlede omkostninger ved 
genopretnings- og resiliensplanen.

Or. en

Ændringsforslag 1252
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
og genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til mindre end det maksimale finansielle 
bidrag til den pågældende medlemsstat, jf. 
artikel 10, er det finansielle bidrag, der 
tildeles til medlemsstaten, lig med beløbet 
for anslåede samlede omkostninger til 
genopretnings- og resiliensplanen.

b) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger beløber sig til mindre end 
det maksimale finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er 
det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med beløbet for 
anslåede samlede omkostninger ved 
genopretnings- og resiliensplanen.

Or. en

Ændringsforslag 1253
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis genopretnings- og b) Hvis genopretnings- og 
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resiliensplanen opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
og genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til mindre end det maksimale finansielle 
bidrag til den pågældende medlemsstat, jf. 
artikel 10, er det finansielle bidrag, der 
tildeles til medlemsstaten, lig med beløbet 
for anslåede samlede omkostninger til 
genopretnings- og resiliensplanen.

resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger beløber sig til mindre end 
det maksimale finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er 
det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med beløbet for 
anslåede samlede omkostninger ved 
genopretnings- og resiliensplanen.

Or. en

Ændringsforslag 1254
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til mindre end det maksimale finansielle 
bidrag til den pågældende medlemsstat, jf. 
artikel 10, er det finansielle bidrag, der 
tildeles til medlemsstaten, lig med beløbet 
for anslåede samlede omkostninger til 
genopretnings- og resiliensplanen.

b) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, idet den 
højest mulige score opnås, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger beløber sig 
til mindre end det maksimale finansielle 
bidrag til den pågældende medlemsstat, jf. 
artikel 10, er det finansielle bidrag, der 
tildeles til medlemsstaten, lig med beløbet 
for anslåede samlede omkostninger til 
genopretnings- og resiliensplanen.

Or. en

Ændringsforslag 1255
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
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uden at den højest mulige score opnås, 
sænkes det finansielle bidrag til 
medlemsstaten, der er anført i enten 
artikel 17, stk. 3, litra a), eller artikel 17, 
stk. 3, litra b), og som afhænger af, om de 
anslåede samlede omkostninger er højere, 
lig med eller lavere end det maksimale 
finansielle bidrag til medlemsstaten, jf. 
artikel 10, proportionelt i 
overensstemmelse med 
vurderingskriterierne i bilag II.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag reducerer gradvist det beløb, der tildeles til en medlemsstat, afhængigt 
af scoren ved vurderingen af dens genopretningsplan. Herved tilskyndes medlemsstaterne til 
at tilstræbe de prioriterede mål, som EU-lovgiver har fastsat. Midlerne mistes ikke 
permanent, da medlemsstaten har mulighed for at revidere genopretningsplanen i andre 
sammenhænge.

Ændringsforslag 1256
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
tildeles den berørte medlemsstat ikke 
noget finansielt bidrag.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1257
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
tildeles den berørte medlemsstat ikke noget 
finansielt bidrag.

c) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
tildeles den berørte medlemsstat ikke noget 
finansielt bidrag. Kommissionen meddeler 
denne afgørelse på behørig vis og giver 
den pågældende medlemsstat mulighed 
for at tilpasse eller erstatte sin plan, jf. 
artikel 17, stk. 5a.

Or. en

Ændringsforslag 1258
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
tildeles den berørte medlemsstat ikke noget 
finansielt bidrag.

c) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
tildeles den berørte medlemsstat ikke noget 
finansielt bidrag, og denne artikels stk. 5 
finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 1259
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) om de foreslåede foranstaltninger 
og udgifter skaber europæisk merværdi.

Or. en

Ændringsforslag 1260
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det finansielle bidrag, der skal 
udbetales i trancher, så snart 
medlemsstaten på tilfredsstillende vis har 
gennemført de relevante delmål og 
slutmål, som er udpeget i relation til 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen

a) det finansielle bidrag, der skal 
udbetales i mindst to trancher, så snart 
medlemsstaten på tilfredsstillende vis har 
gennemført de klare delmål og slutmål, 
som er udpeget i relation til 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen; i tilfælde af manglende 
gennemførelse af et eller flere delmål eller 
slutmål tilbageholdes yderligere trancher 
efter anmodning fra Europa-Parlamentet, 
indtil dette har fået forelagt en 
tilfredsstillende forklaring

Or. en

Ændringsforslag 1261
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det finansielle bidrag, der skal 
udbetales i trancher, så snart 
medlemsstaten på tilfredsstillende vis har 
gennemført de relevante delmål og 
slutmål, som er udpeget i relation til 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen

a) det finansielle bidrag, der kun skal 
udbetales i trancher, så snart 
medlemsstaten på tilfredsstillende vis har 
gennemført de klare delmål og slutmål, 
som er udpeget i relation til 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen; i tilfælde af manglende 
gennemførelse af et eller flere delmål eller 
slutmål tilbageholdes yderligere trancher 
efter anmodning fra Europa-Parlamentet, 
indtil dette har fået forelagt en 
tilfredsstillende forklaring

Or. en

Ændringsforslag 1262
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det finansielle bidrag, der skal 
udbetales i trancher, så snart 
medlemsstaten på tilfredsstillende vis har 
gennemført de relevante delmål og 
slutmål, som er udpeget i relation til 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen

a) det finansielle bidrag, der skal 
udbetales i trancher, så snart 
medlemsstaten på tilfredsstillende vis har 
gennemført de videnskabeligt baserede og 
tidsbestemte delmål og slutmål, som er 
udpeget i relation til gennemførelsen af 
genopretnings-, resiliens- og 
omstillingsplanen

Or. en

Ændringsforslag 1263
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det finansielle bidrag, der skal 
udbetales i trancher, så snart 
medlemsstaten på tilfredsstillende vis har 
gennemført de relevante delmål og slutmål, 
som er udpeget i relation til 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen

a) det finansielle bidrag, der skal 
udbetales i trancher, så snart 
medlemsstaten på tilfredsstillende vis har 
nået og gennemført de relevante delmål og 
slutmål, som er udpeget i relation til 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen

Or. en

Ændringsforslag 1264
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) det finansielle bidrag og i givet 
fald den lånestøtte, som i 
overensstemmelse med artikel 11a skal 
udbetales i form af forfinansiering efter 
godkendelse af genopretnings- og 
resiliensplanen

Or. en
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Ændringsforslag 1265
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) det finansielle bidrag og i givet 
fald den lånestøtte, som i 
overensstemmelse med artikel 11a skal 
udbetales i form af forfinansiering efter 
godkendelse af genopretnings- og 
resiliensplanen

Or. en

Ændringsforslag 1266
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskrivelsen af reformerne og af 
investeringsprojekterne og beløbet for 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger

b) beskrivelsen af reformerne og af 
investeringsprojekterne og beløbet for 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger samt 
omkostningerne i tilfælde af passivitet 
med hensyn til bæredygtighed

Or. en

Ændringsforslag 1267
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskrivelsen af reformerne og af 
investeringsprojekterne og beløbet for 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger

b) beskrivelsen af de vækstfremmende 
reformer og af de bæredygtige 
investeringsprojekter og beløbet for 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger

Or. en
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Ændringsforslag 1268
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskrivelsen af reformerne og af 
investeringsprojekterne og beløbet for 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger

b) beskrivelsen af reformerne og af 
investeringsforanstaltningerne og beløbet 
for genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 1269
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra c – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) for så vidt angår investeringens 
afslutning, skal den investeringsperiode, 
inden for hvilken investeringsprojektet skal 
være gennemført, ophøre senest syv år 
efter vedtagelsen af afgørelsen

1) for så vidt angår investeringens 
afslutning den investeringsperiode, inden 
for hvilken investeringsprojektet skal gøre 
det muligt at gennemføre 
infrastrukturinvesteringer, jf. artikel 15, 
stk. 3, litra d)

Or. en

Ændringsforslag 1270
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra c – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) for så vidt angår investeringens 
afslutning, skal den investeringsperiode, 
inden for hvilken investeringsprojektet skal 
være gennemført, ophøre senest syv år 
efter vedtagelsen af afgørelsen

1) for så vidt angår den bæredygtige 
investerings afslutning, skal den 
investeringsperiode, inden for hvilken 
investeringsprojektet skal være 
gennemført, ophøre senest syv år efter 
vedtagelsen af afgørelsen
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Or. en

Ændringsforslag 1271
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra c – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) for så vidt angår investeringens 
afslutning, skal den investeringsperiode, 
inden for hvilken investeringsprojektet skal 
være gennemført, ophøre senest syv år efter 
vedtagelsen af afgørelsen

1) for så vidt angår investeringens 
afslutning, skal den investeringsperiode, 
inden for hvilken investeringsprojektet skal 
være gennemført, ophøre senest fem år 
efter vedtagelsen af afgørelsen

Or. en

Ændringsforslag 1272
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra c – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) for så vidt angår investeringens 
afslutning, skal den investeringsperiode, 
inden for hvilken investeringsprojektet skal 
være gennemført, ophøre senest syv år efter 
vedtagelsen af afgørelsen

1) for så vidt angår investeringens 
afslutning, skal den investeringsperiode, 
inden for hvilken investeringsprojektet skal 
være gennemført, ophøre senest ni år efter 
vedtagelsen af afgørelsen

Or. en

Ændringsforslag 1273
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra c – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) for så vidt angår gennemførelsen af 
reformerne, skal den periode, inden for 
hvilken disse skal være gennemført, ophøre 
senest fire år efter vedtagelsen af 
afgørelsen

2) for så vidt angår gennemførelsen af 
reformerne, skal den periode, inden for 
hvilken de vækstfremmende reformer skal 
være gennemført, ophøre senest fire år 
efter vedtagelsen af afgørelsen

Or. en
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Ændringsforslag 1274
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra c – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) for så vidt angår gennemførelsen af 
reformerne, skal den periode, inden for 
hvilken disse skal være gennemført, ophøre 
senest fire år efter vedtagelsen af 
afgørelsen

2) for så vidt angår gennemførelsen af 
reformerne, skal den periode, inden for 
hvilken disse skal være gennemført, ophøre 
senest tre år efter vedtagelsen af afgørelsen

Or. en

Ændringsforslag 1275
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra c – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) for så vidt angår gennemførelsen af 
reformerne, skal den periode, inden for 
hvilken disse skal være gennemført, ophøre 
senest fire år efter vedtagelsen af 
afgørelsen

2) for så vidt angår gennemførelsen af 
reformerne, skal den periode, inden for 
hvilken disse skal være gennemført, ophøre 
senest fem år efter vedtagelsen af 
afgørelsen

Or. en

Ændringsforslag 1276
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ordningerne og tidsplanen for 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen

d) ordningerne og tidsplanen for 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder specifikke 
delmål

Or. en
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Ændringsforslag 1277
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de relevante indikatorer vedrørende 
opfyldelse af de planlagte delmål og 
slutmål og 

e) de relevante indikatorer vedrørende 
opfyldelse af de planlagte delmål og 
slutmål, herunder metoderne til 
registrering af overholdelsen af målene 
for klima- og miljøudgifterne, jf. artikel 
4a og 14 og

Or. en

Ændringsforslag 1278
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de relevante indikatorer vedrørende 
opfyldelse af de planlagte delmål og 
slutmål og and

e) de harmoniserede 
bæredygtighedsindikatorer vedrørende 
opfyldelse af de planlagte delmål og 
slutmål og and

Or. en

Ændringsforslag 1279
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de relevante indikatorer vedrørende 
opfyldelse af de planlagte delmål og 
slutmål og 

e) de relevante indikatorer vedrørende 
opfyldelse af de klare delmål og slutmål og 
and

Or. en

Ændringsforslag 1280
Sirpa Pietikäinen



AM\1214176DA.docx 95/215 PE657.421v02-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) ordningerne for, hvordan 
Kommissionen får adgang til de 
underliggende relevante data.

f) ordningerne for, hvordan 
Kommissionen får adgang til de 
underliggende relevante data og 
uafhængige, reviderede rapporter.

Or. en

Ændringsforslag 1281
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) ordningerne for, hvordan 
Kommissionen får adgang til de 
underliggende relevante data.

f) ordningerne for, hvordan 
Kommissionen får fuld adgang til alle 
underliggende relevante data.

Or. en

Ændringsforslag 1282
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis det er relevant, det 
lånestøttebeløb, der skal betales i trancher, 
og de yderligere delmål og slutmål 
vedrørende udbetalingen af lånestøtten.

g) hvis det er relevant, det 
lånestøttebeløb, der skal betales i trancher, 
og i givet fald de delmål og slutmål 
vedrørende udbetalingen af lånestøtten.

Or. en

Ændringsforslag 1283
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis det er relevant, det 
lånestøttebeløb, der skal betales i trancher, 
og de yderligere delmål og slutmål 
vedrørende udbetalingen af lånestøtten.

g) hvis det er relevant, det 
lånestøttebeløb, der skal betales i trancher, 
og de yderligere klare delmål og slutmål 
vedrørende udbetalingen af lånestøtten.

Or. en

Ændringsforslag 1284
Markus Ferber, Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at muliggøre effektiv 
registrering af de fremskridt, der gøres 
under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, skal hver enkelt 
genopretnings- og resiliensplan bestå af 
mindst fem individuelle delmål med 
tilknytning til mindst fem forskellige 
trancher.

Or. en

Ændringsforslag 1285
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering.

5. Hvis en genopretnings- og 
resiliensplan ikke opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, giver Kommissionen en 
negativ vurdering af planen, og der 
tildeles intet finansielt bidrag til den 
pågældende medlemsstat. I et sådant 
tilfælde meddeler Kommissionen senest to 
måneder efter medlemsstatens indgivelse 
af forslaget en behørigt begrundet 
vurdering. Den berørte medlemsstat kan 
fremsætte en anmodning om teknisk støtte 
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i henhold til forordning XX/YYYY 
[instrumentet for teknisk støtte] for at 
ændre eller erstatte planen.

Or. en

Ændringsforslag 1286
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering.

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest tre måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering. 
Kommissionen stiller relevante 
oplysninger til rådighed for Europa-
Parlamentet og Rådet samtidig og på lige 
fod. Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg kan anmode Kommissionen om at 
komme til et møde med disse og 
fremlægge en redegørelse for den 
negative vurdering af genopretnings- og 
resiliensplanen.

Or. en

Ændringsforslag 1287
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering.

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering. 
Kommissionen skal forelægge Europa-
Parlamentet alle oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 1288
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering.

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, ledsages afgørelsen af en behørigt 
begrundet vurdering. Den berørte 
medlemsstat kan indgive en anden 
genopretnings- og resiliensplan og kan 
også anvende instrumentet for teknisk 
støtte.

Or. en

Ændringsforslag 1289
Jens Geier, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering.

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den hurtigst muligt den 
pågældende medlemsstat og Europa-
Parlamentet og Rådet en behørigt 
begrundet vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 1290
Alfred Sant

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 
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efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering.

efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet og 
detaljeret vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 1291
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering.

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest to måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 1292
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering.

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest to måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 1293
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis Kommissionen giver en 
negativ vurdering af en genopretnings- og 
resiliensplan, jf. artikel 17, stk. 3c, 
fremsætter den over for den pågældende 
medlemsstat en henstilling om at ændre 
eller erstatte planen inden for tre måneder 
efter Kommissionens negative vurdering i 
overensstemmelse med artikel 18 i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1294
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ordningerne og tidsplanen for 
gennemførelsen, jf. litra d), de relevante 
indikatorer vedrørende opnåelsen af de 
planlagte delmål og slutmål, jf. litra e), 
ordningerne for Kommissionens adgang til 
de underliggende data, jf. litra f), og, hvis 
det er relevant, de yderligere delmål og 
slutmål vedrørende udbetalingen af 
lånestøtten, jf. stk. 4, litra g), illustreres 
yderligere i en operationel ordning, der 
aftales af den berørte medlemsstat og 
Kommissionen efter vedtagelsen af 
afgørelsen i stk. 1.

6. Ordningerne og tidsplanen for 
gennemførelsen, jf. litra d), de relevante 
indikatorer vedrørende opnåelsen af de 
planlagte delmål og slutmål, jf. litra e), 
ordningerne for Kommissionens adgang til 
de underliggende data, jf. litra f), og, hvis 
det er relevant, de yderligere delmål og 
slutmål vedrørende udbetalingen af 
lånestøtten, jf. stk. 4, litra g), illustreres 
yderligere i en operationel ordning, der 
aftales af den berørte medlemsstat og 
Kommissionen efter vedtagelsen af 
afgørelsen i stk. 1. Kommissionen stiller 
relevante oplysninger om bl.a. den 
praktiske aftale til rådighed for Europa-
Parlamentet og Rådet samtidigt og på lige 
fod umiddelbart efter afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 1295
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ordningerne og tidsplanen for 
gennemførelsen, jf. litra d), de relevante 
indikatorer vedrørende opnåelsen af de 
planlagte delmål og slutmål, jf. litra e), 
ordningerne for Kommissionens adgang til 
de underliggende data, jf. litra f), og, hvis 
det er relevant, de yderligere delmål og 
slutmål vedrørende udbetalingen af 
lånestøtten, jf. stk. 4, litra g), illustreres 
yderligere i en operationel ordning, der 
aftales af den berørte medlemsstat og 
Kommissionen efter vedtagelsen af 
afgørelsen i stk. 1.

6. Ordningerne og tidsplanen for 
gennemførelsen, jf. litra d), de relevante 
indikatorer vedrørende opnåelsen af de 
klare delmål og slutmål, jf. litra e), 
ordningerne for Kommissionens adgang til 
de underliggende data, jf. litra f), og, hvis 
det er relevant, de yderligere klare delmål 
og slutmål vedrørende udbetalingen af 
lånestøtten, jf. stk. 4, litra g), illustreres 
yderligere i en operationel ordning, der 
aftales af den berørte medlemsstat og 
Kommissionen efter vedtagelsen af 
afgørelsen i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1296
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1297
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

udgår

Or. en



PE657.421v02-00 102/215 AM\1214176DA.docx

DA

Ændringsforslag 1298
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1299
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1300
Jens Geier, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

7. Den interinstitutionelle aftale 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen af X XXXX 20XX om 
budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig 
økonomisk forvaltning skal fastlægge 
yderligere krav vedrørende facilitetens 
tildelingsprocedure.

Or. en
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Ændringsforslag 1301
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

7. Rådet vedtager de i stk. 1 
omhandlede gennemførelsesafgørelser ved 
kvalificeret flertal, og dette finder som 
regel sted inden for fire uger efter 
vedtagelsen af Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 1302
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
delegerede retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 25a.

Or. en

Ændringsforslag 1303
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
delegerede retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 1304
Agnès Evren
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, 
stk. 2.

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
delegerede retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

Or. fr

Ændringsforslag 1305
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Efter vedtagelsen af de delegerede 
retsakter i overensstemmelse med stk. 7 
offentliggør Kommissionen planen.

Or. en

Ændringsforslag 1306
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
1. Da det er meget vigtigt at gennemføre 
de nationale genopretnings- og 
resiliensplaner hurtigt for at åbne 
mulighed for økonomisk genopretning til 
fuld kapacitet, skal medlemsstaterne med 
forbehold af bestemmelserne i denne 
forordnings artikel 15, stk. 2, og artikel 
16a fremlægge deres første årlige 
genopretnings- og resiliensplan senest 
den 28. februar 2021.
2. Medlemsstaterne kan fra og med den 
15. oktober 2020 forelægge 
Kommissionen et udkast til planen 
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sammen med budgettet for det næste år.
3. Med forbehold af bestemmelserne i 
artikel 16 i denne forordning, vurderer 
Kommissionen den nationale 
genopretnings- og resiliensplan for 2021, 
idet den anvender de landespecifikke 
henstillinger til medlemsstaterne i det 
europæiske semesters cyklusser for 2019 
og 2020 som reference.
4. Med forbehold af bestemmelserne i 
artikel 16a i denne forordning vedtager 
Kommissionen senest den 31. marts 2020 
en delegeret retsakt under hensyntagen til 
bestemmelserne i artikel 16a.
5. Når Europa-Parlamentet og Rådet har 
truffet en afgørelse om den delegerede 
retsakt, der er omhandlet i denne artikels 
stk. 4, går Kommissionen videre i 
overensstemmelse med artikel 17 i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1307
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Praktisk aftale

Kommissionen fastlægger ved hjælp af en 
delegeret retsakt indholdet i de i artikel 
17, stk. 6, omhandlede praktiske aftaler 
med henblik på at fremme sammenhæng 
og sammenlignelighed i medlemsstaternes 
nationale genopretnings- og 
resiliensplaner og tilvejebringe 
standardiserede data til den i artikel 21a 
omhandlede resultattavle for 
genopretning og resiliens.

Or. en
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Ændringsforslag 1308
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændring af medlemsstatens genopretnings- 
og resiliensplan

Supplering, ændring og erstatning af 
medlemsstatens genopretnings- og 
resiliensplan

Or. en

Ændringsforslag 1309
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere, helt eller delvist, kan indfri sin 
genopretnings- og resiliensplan, herunder 
relevante delmål og slutmål, kan den 
berørte medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at ændre 
eller erstatte de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
en ændret eller ny genopretnings- og 
resiliensplan.

1. Hvis en medlemsstat på grund af 
objektive omstændigheder ikke længere, 
helt eller delvist, kan indfri sin 
genopretnings- og resiliensplan, herunder 
relevante delmål og slutmål, eller hvis den 
pågældende medlemsstat har udpeget 
yderligere vigtige investerings- og 
reformforanstaltninger, der er berettiget 
til støtte i henhold til denne forordning i 
forbindelse med en supplerende finansiel 
tildeling, jf. artikel 11, stk. 2, kan den 
berørte medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at ændre 
eller erstatte de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
en ændret genopretnings- og resiliensplan.

Or. en

Ændringsforslag 1310
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere, helt eller delvist, kan indfri sin 
genopretnings- og resiliensplan, herunder 
relevante delmål og slutmål, kan den 
berørte medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at ændre 
eller erstatte de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
en ændret eller ny genopretnings- og 
resiliensplan.

1. Medlemsstaterne kan rette en 
begrundet anmodning til Kommissionen 
om at supplere, ændre eller erstatte de 
afgørelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2. Med henblik herpå kan de 
berørte medlemsstater foreslå en 
supplerende, ændret eller ny 
genopretnings- og resiliensplan.

Or. en

Ændringsforslag 1311
Jens Geier, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere, helt eller delvist, kan indfri sin 
genopretnings- og resiliensplan, herunder 
relevante delmål og slutmål, kan den 
berørte medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at ændre 
eller erstatte de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
en ændret eller ny genopretnings- og 
resiliensplan.

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere, helt eller delvist, kan indfri sin 
genopretnings- og resiliensplan, herunder 
relevante delmål og slutmål, kan den 
berørte medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at foreslå 
Europa-Parlamentet og Rådet at ændre 
eller erstatte de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
en ændret eller ny genopretnings- og 
resiliensplan.

Or. en

Ændringsforslag 1312
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere, helt eller delvist, kan indfri sin 
genopretnings- og resiliensplan, herunder 
relevante delmål og slutmål, kan den 
berørte medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at ændre 
eller erstatte de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
en ændret eller ny genopretnings- og 
resiliensplan.

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere, helt eller delvist, kan indfri sin 
genopretnings- og resiliensplan, herunder 
relevante delmål og slutmål, kan den 
berørte medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at ændre 
eller erstatte de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
en ændret årlig genopretnings- og 
resiliensplan.

Or. en

Ændringsforslag 1313
Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis medlemsstaterne ikke 
forventede det, da de udarbejdede deres 
genopretnings- og resiliensplaner, skal 
disse ajourføres i overensstemmelse med 
de nye klimamål for 2030 i [forordningen 
om rammerne for at opnå klimaneutralitet 
og om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 (den europæiske klimalov)] 
inden for et halvt år efter 
offentliggørelsen af nærværende 
forordning i Den Europæiske Unions 
Tidende. Kommissionen vurderer de 
ajourførte genopretnings- og 
resiliensplaner i overensstemmelse med 
kravene i artikel 16 og afviser planerne, 
hvis de ikke er i overensstemmelse med 
[forordningen om rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 (den 
europæiske klimalov)].

Or. en
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Ændringsforslag 1314
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne ajourfører deres 
genopretnings- og resiliensplaner i 
overensstemmelse med de opdaterede 
klimamål for 2030 i forordningen om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og 
om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 (den europæiske klimalov) 
inden for et halvt år efter 
offentliggørelsen af nærværende 
forordning i Den Europæiske Unions 
Tidende. Kommissionen vurderer de 
ajourførte genopretnings- og 
resiliensplaner i overensstemmelse med 
kravene i artikel 16 og afviser planerne, 
hvis de ikke er i overensstemmelse med 
forordningen om rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 (den 
europæiske klimalov). 

Or. en

Ændringsforslag 1315
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en medlemsstats 
genopretnings- og resiliensplan vurderes 
at være i overensstemmelse med artikel 
16, stk. 3, uden at den højest mulige score 
opnås, kan medlemsstaten rette en 
begrundet anmodning til Kommissionen 
om at ændre eller erstatte de afgørelser, 
der er omhandlet i artikel 17, stk. 3. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
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en ændret eller ny genopretnings- og 
resiliensplan.

Or. en

Ændringsforslag 1316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen. Den 
finansielle støtte, der ydes i denne nye 
afgørelse, må ikke være højere end den 
finansielle støtte, der blev ydet i den 
oprindelige procedure.

Or. en

Ændringsforslag 1317
Jens Geier, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag i 
overensstemmelse med artikel 17 senest 
fire måneder efter den officielle indgivelse 
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af anmodningen.
Or. en

Ændringsforslag 1318
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en 
supplering, ændring eller erstatning af den 
relevante genopretnings- og resiliensplan, 
vurderer Kommissionen den nye plan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 16 og træffer en ny afgørelse i 
overensstemmelse med artikel 17 senest to 
måneder efter den officielle indgivelse af 
anmodningen.

Or. en

Ændringsforslag 1319
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest to måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

Or. en
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Ændringsforslag 1320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest to måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

Or. en

Begrundelse

Da Kommissionen allerede bør være fortrolig med indholdet i genopretnings- og 
resiliensplanen, er en kortere tidsfrist berettiget ved vurdering af ændringer.

Ændringsforslag 1321
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest to måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

Or. en
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Ændringsforslag 1322
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest to måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

Or. en

Ændringsforslag 1323
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest seks uger efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

Or. en

Ændringsforslag 1324
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en supplering, 
ændring eller erstatning af den relevante 
genopretnings- og resiliensplan, afviser 
Kommissionen anmodningen senest to 
måneder efter den officielle indgivelse af 
anmodningen efter at have givet den 
berørte medlemsstat mulighed for at 
fremsætte sine bemærkninger senest en 
måned efter meddelelsen af 
Kommissionens behørigt begrundede 
konklusioner. Den berørte medlemsstat 
kan fremsætte en anmodning om teknisk 
støtte i henhold til forordning XX/YYYY 
[instrumentet for teknisk støtte] for at 
imødekomme Kommissionen på de 
områder, hvor den udtrykker 
betænkeligheder i sine behørigt 
begrundede konklusioner.

Or. en

Ændringsforslag 1325
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest to måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner. Europa-Parlamentets 
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konklusioner. kompetente udvalg kan anmode 
Kommissionen om at komme til et møde 
med disse og fremlægge en redegørelse 
for den negative vurdering af 
genopretnings- og resiliensplanen. 

Or. en

Ændringsforslag 1326
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest seks uger efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest tre uger efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

Or. en

Ændringsforslag 1327
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest to måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
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mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest to måneder efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

Or. en

Ændringsforslag 1328
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest to måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

Or. en

Begrundelse

Da Kommissionen allerede bør være fortrolig med indholdet i genopretnings- og 
resiliensplanen, er en kortere tidsfrist berettiget ved vurdering af ændringer.

Ændringsforslag 1329
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
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har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest to måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

Or. en

Ændringsforslag 1330
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest to måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

Or. en

Ændringsforslag 1331
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis udbetalingerne i den ændrede 
genopretnings- og resiliensplan overstiger 
den samlede udbetaling, der er godkendt i 
den årlige delegerede retsakt, vedtager 
Kommissionen en ny delegeret retsakt, 
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idet den vurderer indvirkningen på 
Unionens strategi og mål i den årlige 
strategi for bæredygtig vækst og beregner 
de nye finansielle bidrag og lån.

Or. en

Ændringsforslag 1332
Markus Ferber, Luis Garicano

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Program for europæisk merværdi

1) Senest den 31. juli 2022 udsender 
Kommissionen offentlige udbud om 
projekter af europæisk merværdi.
2) Den maksimale samfinansieringsandel 
for projektforslag er 50 %.
3) Det maksimale beløb, der kan modtages 
til individuelle projektforslag, er 
5 000 000 000 EUR.
4) Kommissionen vurderer egnede 
projekter senest tre måneder efter 
modtagelsen af forslaget.
5) Kommissionen vurderer de modtagne 
projektforslag ud fra standarder svarende 
til dem, der er beskrevet for vurderingen 
af de nationale genopretnings- og 
resiliensplaner.
6) Kommissionen vurderer 
støtteberettigelsen i forhold til kriterierne i 
artikel 18b

Or. en

Ændringsforslag 1333
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Forslag til forordning
Artikel 18 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18b
Programmet for europæisk merværdi - 

støtteberettigelse
Projekter under denne ramme skal 
maksimere den europæiske merværdi og 
indvirkning og støtte EU's politiske mål af 
strategisk europæisk interesse, som har en 
grænseoverskridende dimension, skal 
omfatte mindst to medlemsstater og styrke 
den langsigtede konkurrenceevne for EU 
som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 1334
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regler for betaling, suspension og 
annullation af finansielle bidrag

Regler for betaling, suspension, inddrivelse 
og annullation af finansielle bidrag

Or. en

Ændringsforslag 1335
Jens Geier, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kommissionsafgørelse, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, udgør en 
specifik retlig forpligtelse som omhandlet i 
finansforordningen, som kan bygge på 
samlede forpligtelser. Budgetforpligtelser 
kan, i det omfang det er hensigtsmæssigt, 
opdeles i årlige trancher over flere år.

1. Den afgørelse, der er omhandlet i 
artikel 17, stk. 1, udgør en specifik retlig 
forpligtelse som omhandlet i 
finansforordningen, som kan bygge på 
samlede forpligtelser. Budgetforpligtelser 
kan, i det omfang det er hensigtsmæssigt, 
opdeles i årlige trancher over flere år.

Or. en
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Ændringsforslag 1336
Jens Geier, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, og forudsat at der er 
midler til rådighed. De i denne artikel 
omhandlede kommissionsafgørelser 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 27, stk. 2.

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, og forudsat at der er 
midler til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 1337
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, og forudsat at der er 
midler til rådighed. De i denne artikel 
omhandlede kommissionsafgørelser 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 27, stk. 2.

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, og forudsat at der er 
midler til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 1338
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
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artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, og forudsat at der er 
midler til rådighed. De i denne artikel 
omhandlede kommissionsafgørelser 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 27, stk. 2.

artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, og forudsat at der er 
midler til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 1339
Victor Negrescu

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, og forudsat at der er 
midler til rådighed. De i denne artikel 
omhandlede kommissionsafgørelser 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 27, stk. 2.

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, og forudsat at der er 
midler til rådighed, under hensyntagen til 
de enkelte medlemsstaters særlige 
samfundsøkonomiske situation. De i 
denne artikel omhandlede 
kommissionsafgørelser vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 1340
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, og forudsat at der er 
midler til rådighed. De i denne artikel 
omhandlede kommissionsafgørelser 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, og forudsat at der er 
midler til rådighed. De i denne artikel 
omhandlede kommissionsafgørelser 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
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artikel 27, stk. 2. 25a.
Or. en

Ændringsforslag 1341
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, og forudsat at der er 
midler til rådighed. De i denne artikel 
omhandlede kommissionsafgørelser 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 27, stk. 2.

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, og forudsat at der er 
midler til rådighed. De i denne artikel 
omhandlede kommissionsafgørelser 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
25a.

Or. en

Ændringsforslag 1342
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, og forudsat at der er 
midler til rådighed. De i denne artikel 
omhandlede kommissionsafgørelser 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 27, stk. 2.

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne De i denne artikel 
omhandlede kommissionsafgørelser 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 27, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1343
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forudsat at Kommissionen har 
vedtaget den i artikel 19, stk. 1, 
omhandlede retlige forpligtelse, foretager 
Kommissionen i 2021 efter anmodning fra 
en medlemsstat, når denne forelægger 
genopretnings- og resiliensplanen, en 
forfinansieringsbetaling af et beløb på op 
til 20 % af den retlige forpligtelse i form 
af støtte, som ikke skal tilbagebetales, og i 
givet fald op til 20 % af lånestøtten i form 
af et låneaktiv, jf. artikel 19. Uanset 
artikel 116, stk. 1, i finansforordningen 
foretager Kommissionen en tilsvarende 
betaling inden for to måneder efter 
Kommissionens vedtagelse af den retlige 
forpligtelse, der er omhandlet i artikel 19.
I tilfælde af forfinansiering i henhold til 
stk. 2a foretages en forholdsmæssig 
justering af de finansielle bidrag og i givet 
fald den lånestøtte, der skal betales, jf. 
artikel 17, stk. 4, litra a).
Hvis Kommissionen vurderer, at der for 
så vidt angår et eller flere delmål eller mål 
har været en klar tilbagegang eller 
utilstrækkelige fremskridt, iværksætter 
Kommissionen umiddelbart inddrivelse af 
forfinansieringsdelen svarende til de 
respektive investeringer og reformer. 
Samtidig suspenderer Kommissionen alle 
igangværende procedurer, indtil 
medlemsstaten fremlægger en skriftlig 
forklaring og foretager tilbagebetaling af 
den uberettigede støtte.

Or. en

Ændringsforslag 1344
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)



PE657.421v02-00 124/215 AM\1214176DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Efter anmodning fra den 
pågældende medlemsstat godkender 
Kommissionen mindst 20 % af 
forfinansieringen af den samlede støtte 
fra den finansiering, der er fastlagt i den 
afgørelse, hvormed en genopretnings- og 
resiliensplan godkendes.

Or. en

Ændringsforslag 1345
Engin Eroglu

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen skal under ingen 
omstændigheder forfinansiere dele af 
beløbene, særligt ikke når der hersker 
tvivl om retsstatsprincippet i de 
pågældende lande.

Or. de

Ændringsforslag 1346
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
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Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om 
følgende kriterier er opfyldt:

1) om de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den afgørelse, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, er 
gennemført på tilfredsstillende vis. I 
forbindelse med vurderingen skal der også 
tages hensyn til den i artikel 17, stk. 6, 
omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

2) at medlemsstaten efter 
etableringen af denne facilitet ikke har 
ophævet tidligere reformer, der er indført 
på baggrund af retningslinjerne for det 
europæiske semester, på en måde, som 
strider mod hensigten med henstillingen.
3) om modtagerne har opfyldt deres 
forpligtelse i henhold til artikel 26, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen vil ikke tillade udbetaling af finansielle bidrag, hvis modtagerne af EU-støtte 
ikke anerkender støttens oprindelse og sikrer EU-støttens synlighed.

Ændringsforslag 1347
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 

3. Under hensyntagen til 
forfinansieringen i henhold til artikel 19, 
stk. 2a, og efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
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forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens delegerede retsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. Kommissionen foretager bl.a. en 
detaljeret vurdering af tildelingen til 
aktiviteter, som bidrager væsentligt til 
afbødning af eller tilpasning til 
klimaændringerne i henhold til artikel 10 
og 11 i forordning (EU) 2020/852 og i 
tråd med den i artikel 4a, stk. 3, 
omhandlede delegerede retsakt. I 
forbindelse med vurderingen skal der også 
tages hensyn til den i artikel 17, stk. 6, 
omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 1348
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af den 
andel af det finansielle bidrag, der svarer 
til de gennemførte mål og delmål, og, hvis 
det er relevant, af lånetranchen. 
Medlemsstaten kan indgive sådanne 
betalingsanmodninger til Kommissionen to 
gange årligt. Kommissionen vurderer 
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relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

senest to måneder efter modtagelsen af 
anmodningen, om de relevante delmål og 
slutmål som angivet i den afgørelse, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, er 
gennemført på tilfredsstillende vis. 
Udbetalingen af støtte svarer til niveauet 
for gennemførelsen af de aftalte delmål 
og slutmål. I forbindelse med vurderingen 
skal der også tages hensyn til den i artikel 
17, stk. 6, omhandlede operationelle 
ordning. Kommissionen kan bistås af 
eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 1349
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens delegerede retsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksterne 
eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 1350
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen en gang i kvartalet. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 1351
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen fire gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest en måned 
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efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 1352
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens delegerede retsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 1353
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens delegerede retsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 1354
Agnès Evren

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Kommissionen vurderer 
senest to måneder efter modtagelsen af 
anmodningen, om de relevante delmål og 
slutmål som angivet i den afgørelse, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, er 
gennemført på tilfredsstillende vis. I 
forbindelse med vurderingen skal der også 

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens delegerede retsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Kommissionen vurderer 
senest to måneder efter modtagelsen af 
anmodningen, om de relevante delmål og 
slutmål som angivet i den afgørelse, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, er 
gennemført på tilfredsstillende vis. I 
forbindelse med vurderingen skal der også 
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tages hensyn til den i artikel 17, stk. 6, 
omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

tages hensyn til den i artikel 17, stk. 6, 
omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Or. fr

Ændringsforslag 1355
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de klare delmål og slutmål som 
angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens delegerede retsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten indgiver 
sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
klare delmål og slutmål som angivet i den 
afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, stk. 
1, er gennemført på tilfredsstillende vis. I 
forbindelse med vurderingen skal der også 
tages hensyn til den i artikel 17, stk. 6, 
omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 1356
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de klare delmål og slutmål som 
angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
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Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Kommissionens delegerede retsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten indgiver 
sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
klare delmål og slutmål som angivet i den 
afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, stk. 
1, er gennemført på tilfredsstillende vis. I 
forbindelse med vurderingen skal der også 
tages hensyn til den i artikel 17, stk. 6, 
omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 1357
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionens vurdering er positiv, 
vedtager den en afgørelse om tilladelse til 
udbetaling af det finansielle bidrag i 
overensstemmelse med finansforordningen.

Hvis Kommissionens vurdering er positiv, 
vedtager den en afgørelse om tilladelse til 
udbetaling af det finansielle bidrag i 
overensstemmelse med finansforordningen. 
Hver enkelt udbetaling bør kun foretages, 
hvis de relevante delmål er nået, og der er 
registreret klare fremskridt siden den 
foregående udbetaling. Hvis 
Kommissionen vurderer, at der har været 
en klar tilbagegang i forhold til et eller 
flere delmål eller mål, og at 
medlemsstaten systematisk ikke opfylder 
sine forpligtelser i henhold til 
genopretnings- og resiliensplanen, 
inddriver den alle tidligere udbetalinger, 
der er foretaget med relation til de 
pågældende delmål eller mål.

Or. en

Ændringsforslag 1358
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionens vurdering er positiv, 
vedtager den en afgørelse om tilladelse til 
udbetaling af det finansielle bidrag i 
overensstemmelse med finansforordningen.

Hvis Kommissionens vurdering er positiv, 
vedtager den en afgørelse om tilladelse til 
udbetaling af det finansielle bidrag i 
overensstemmelse med finansforordningen. 
Hver enkelt udbetaling bør kun foretages, 
hvis de relevante delmål er nået, og der er 
registreret klare fremskridt siden den 
foregående udbetaling.

Or. en

Ændringsforslag 1359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionens vurdering er positiv, 
vedtager den en afgørelse om tilladelse til 
udbetaling af det finansielle bidrag i 
overensstemmelse med finansforordningen.

Hvis Kommissionens vurdering er positiv, 
vedtager den en afgørelse om tilladelse til 
udbetaling af det finansielle bidrag i 
overensstemmelse med finansforordningen. 
Ved eventuelle høringer forud for 
Kommissionens afgørelse inddrages 
Europa-Parlamentet og Rådet på lige 
vilkår i deres egenskab af 
budgetmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 1360
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionens vurdering er positiv, 
vedtager den en afgørelse om tilladelse til 
udbetaling af det finansielle bidrag i 

Hvis Kommissionens vurdering er positiv, 
vedtager den en afgørelse om tilladelse til 
udbetaling af det finansielle bidrag i 
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overensstemmelse med finansforordningen. overensstemmelse med finansforordningen. 
Udbetalingerne foretages gradvist og 
gøres betinget af, at delmålene nås.

Or. en

Ændringsforslag 1361
Jens Geier, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionens vurdering er positiv, 
vedtager den en afgørelse om tilladelse til 
udbetaling af det finansielle bidrag i 
overensstemmelse med finansforordningen.

Hvis Kommissionens vurdering er positiv, 
forelægger den Europa-Parlamentet og 
Rådet et forslag om at tillade udbetaling af 
det finansielle bidrag i overensstemmelse 
med finansforordningen.

Or. en

Ændringsforslag 1362
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionens vurdering er positiv, 
vedtager den en afgørelse om tilladelse til 
udbetaling af det finansielle bidrag i 
overensstemmelse med finansforordningen.

Hvis Kommissionens vurdering af de tre 
kriterier er positiv, vedtager den en 
afgørelse om tilladelse til udbetaling af det 
finansielle bidrag i overensstemmelse med 
finansforordningen.

Or. en

Ændringsforslag 1363
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis Kommissionen som følge af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 3, 

4. Hvis Kommissionen som følge af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 3, 
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konstaterer, at delmålene og slutmålene 
som angivet i den afgørelse, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, ikke er 
gennemført på tilfredsstillende vis, 
suspenderes betalingen af hele eller dele af 
det finansielle bidrag. Den berørte 
medlemsstat kan fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens vurdering.

konstaterer, at de klare delmål og slutmål 
som angivet i den afgørelse, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, ikke er 
gennemført på tilfredsstillende vis, 
suspenderes betalingsanmodningen. Den 
berørte medlemsstat kan fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens vurdering.

Suspensionen af udbetalingen kan også 
iværksættes af Europa-Parlamentet, hvis 
et eller flere klare delmål eller mål, som er 
fastsat i den afgørelse, der er omhandlet i 
artikel 17, stk. 1, ikke gennemføres på 
tilfredsstillende vis.

Or. en

Ændringsforslag 1364
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis Kommissionen som følge af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 3, 
konstaterer, at delmålene og slutmålene 
som angivet i den afgørelse, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, ikke er 
gennemført på tilfredsstillende vis, 
suspenderes betalingen af hele eller dele af 
det finansielle bidrag. Den berørte 
medlemsstat kan fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens vurdering.

4. Hvis Kommissionen som følge af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 3, 
konstaterer, at de klare delmål og slutmål 
som angivet i den afgørelse, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, ikke er 
gennemført på tilfredsstillende vis, 
suspenderes betalingsanmodningen. Den 
berørte medlemsstat kan fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens vurdering. 
Suspensionen af udbetalingen kan også 
iværksættes af Europa-Parlamentet, hvis 
et eller flere klare delmål eller mål, som er 
fastsat i den afgørelse, der er omhandlet i 
artikel 17, stk. 1, ikke gennemføres på 
tilfredsstillende vis.

Or. en

Ændringsforslag 1365
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Suspensionen ophæves, hvis 
medlemsstaten har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre en 
tilfredsstillende gennemførelse af de 
delmål og slutmål, der er omhandlet i 
artikel 17, stk. 1.

Suspensionen ophæves, hvis 
medlemsstaten har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre en 
tilfredsstillende gennemførelse af de klare 
delmål og slutmål, der er omhandlet i 
artikel 17, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1366
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Suspensionen ophæves, hvis 
medlemsstaten har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre en 
tilfredsstillende gennemførelse af de 
delmål og slutmål, der er omhandlet i 
artikel 17, stk. 1.

Suspensionen ophæves kun, hvis 
medlemsstaten har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre en 
tilfredsstillende gennemførelse af de 
delmål og slutmål, der er omhandlet i 
artikel 17, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1367
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Suspensionen ophæves, hvis 
medlemsstaten har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre en 
tilfredsstillende gennemførelse af de 
delmål og slutmål, der er omhandlet i 
artikel 17, stk. 1.

Suspensionen ophæves, hvis 
medlemsstaten har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre opnåelse af de 
delmål og slutmål, der er omhandlet i 
artikel 17, stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 1368
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af manglende overholdelse af 
forpligtelser, herunder princippet om ikke 
at forvolde væsentlig skade, og manglende 
iværksættelse af de nødvendige 
foranstaltninger, der er fastsat i 
omstillingsplanen, tilbagebetaler den 
pågældende medlemsstat de udbetalte 
trancher.

Or. en

Ændringsforslag 1369
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Midler, der ikke tildeles, stilles til 
rådighed for paneuropæiske projekter 
under den flerårige finansielle ramme, 
som bidrager til at skabe konvergens og 
mindske regionale forskelle.

Or. en

Ændringsforslag 1370
Csaba Molnár, Marek Belka

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 
annullerer Kommissionen beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 
stiller Kommissionen beløbet af det 
finansielle bidrag til rådighed for 
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finansforordningens artikel 14, stk. 1, 
efter at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for to måneder fra 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

regionale og lokale myndigheder og andre 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationer, 
som bidrager til at overvinde de 
udfordringer, der udpeges i 
genopretnings- og resiliensplanen, efter at 
have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for to måneder fra 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

Or. en

Ændringsforslag 1371
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 
annullerer Kommissionen beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1, efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for to måneder fra 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 
annullerer Kommissionen beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1, efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for to måneder fra 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner. Samtidig inddriver 
Kommissionen de dele og trancher, der 
allerede er udbetalt.

Or. en

Ændringsforslag 1372
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 
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annullerer Kommissionen beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1, efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for to måneder fra 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

annullerer og inddriver Kommissionen 
beløbet af det finansielle bidrag i henhold 
til finansforordningens artikel 14, stk. 1, 
efter at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for to måneder fra 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

Or. en

Ændringsforslag 1373
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 
annullerer Kommissionen beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1, efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for to måneder fra 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 
annullerer Kommissionen beløbet af det 
pågældende finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1, efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for to måneder fra 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

Or. en

Ændringsforslag 1374
Csaba Molnár, Marek Belka

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
inden for 18 måneder efter vedtagelsen af 
den i artikel 17, stk. 1, omhandlede 
afgørelse har gjort nogen konkrete 
fremskridt med opfyldelsen af relevante 
delmål og slutmål, annulleres beløbet af 
det finansielle bidrag i henhold til 

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
inden for 18 måneder efter vedtagelsen af 
den i artikel 17, stk. 1, omhandlede 
afgørelse har gjort nogen konkrete 
fremskridt med opfyldelsen af relevante 
delmål og slutmål, stilles beløbet af det 
finansielle bidrag til rådighed for 
regionale og lokale myndigheder og andre 
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finansforordningens artikel 14, stk. 1. interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationer, 
som bidrager til at overvinde de 
udfordringer, der udpeges i 
genopretnings- og resiliensplanen.

Or. en

Ændringsforslag 1375
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
inden for 18 måneder efter vedtagelsen af 
den i artikel 17, stk. 1, omhandlede 
afgørelse har gjort nogen konkrete 
fremskridt med opfyldelsen af relevante 
delmål og slutmål, annulleres beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1.

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
inden for den tidsfrist, der er fastsat i 
Kommissionens afgørelse eller Europa-
Parlamentets beslutning, dog senest otte 
måneder efter vedtagelsen af den i artikel 
17, stk. 1, omhandlede afgørelse har gjort 
nogen konkrete fremskridt med 
opfyldelsen af relevante delmål og slutmål, 
annulleres beløbet af det finansielle bidrag 
i henhold til finansforordningens artikel 14, 
stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1376
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
inden for 18 måneder efter vedtagelsen af 
den i artikel 17, stk. 1, omhandlede 
afgørelse har gjort nogen konkrete 
fremskridt med opfyldelsen af relevante 
delmål og slutmål, annulleres beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1.

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
inden for 18 måneder efter vedtagelsen af 
den i artikel 17, stk. 1, omhandlede 
afgørelse har gjort nogen konkrete 
fremskridt med opfyldelsen af relevante 
delmål og slutmål, annulleres beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1, og de 
dele og trancher, der allerede er udbetalt, 
tilbagebetales med et tillæg på 5 %.
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Or. en

Ændringsforslag 1377
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
inden for 18 måneder efter vedtagelsen af 
den i artikel 17, stk. 1, omhandlede 
afgørelse har gjort nogen konkrete 
fremskridt med opfyldelsen af relevante 
delmål og slutmål, annulleres beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1.

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
inden for 18 måneder efter vedtagelsen af 
den i artikel 17, stk. 1, omhandlede 
afgørelse har gjort nogen konkrete 
fremskridt med opfyldelsen af relevante 
delmål og slutmål, annulleres beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1. 
Eventuel udbetalt forfinansiering 
tilbagebetales.

Or. en

Ændringsforslag 1378
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
inden for 18 måneder efter vedtagelsen af 
den i artikel 17, stk. 1, omhandlede 
afgørelse har gjort nogen konkrete 
fremskridt med opfyldelsen af relevante 
delmål og slutmål, annulleres beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1.

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
inden for 18 måneder efter vedtagelsen af 
den i artikel 17, stk. 1, omhandlede 
afgørelse har gjort nogen konkrete 
fremskridt med opfyldelsen af relevante 
delmål og slutmål, annulleres og 
tilbagebetales beløbet af det finansielle 
bidrag i henhold til finansforordningens 
artikel 14, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1379
Markus Ferber, Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
inden for 18 måneder efter vedtagelsen af 
den i artikel 17, stk. 1, omhandlede 
afgørelse har gjort nogen konkrete 
fremskridt med opfyldelsen af relevante 
delmål og slutmål, annulleres beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1.

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
inden for et halvt år efter vedtagelsen af 
den i artikel 17, stk. 1, omhandlede 
afgørelse har gjort nogen konkrete 
fremskridt med opfyldelsen af relevante 
delmål og slutmål, annulleres beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1380
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer afgørelse om 
annullation af det finansielle bidrag efter at 
have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens vurdering af, at der ikke er 
gjort konkrete fremskridt.

Kommissionen træffer afgørelse om 
annullation af det finansielle bidrag og i 
givet fald tilbagebetaling af 
forfinansieringen efter at have givet den 
berørte medlemsstat mulighed for at 
fremsætte sine bemærkninger inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens vurdering af, at der ikke er 
gjort konkrete fremskridt.

Or. en

Ændringsforslag 1381
Jens Geier, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer afgørelse om 
annullation af det finansielle bidrag efter at 
have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens vurdering af, at der ikke er 

Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag om 
annullation af det finansielle bidrag efter at 
have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af 
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gjort konkrete fremskridt. Kommissionens vurdering af, at der ikke er 
gjort konkrete fremskridt.

Or. en

Ændringsforslag 1382
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. For at sikre forsvarlig økonomisk 
forvaltning fastlægger Kommissionen ved 
hjælp af en delegeret retsakt, som skal 
vedtages før godkendelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne, jf. 
artikel 17, særlige regler om 
budgetforpligtelser, betalinger, 
suspension, annullering og 
tilbagesøgning af midler. Under 
hensyntagen til medlemsstaternes ret til at 
fremsætte bemærkninger fastlægges 
hensigtsmæssige kontradiktoriske 
procedurer til brug i tilfælde af, at 
Kommissionen finder, at en 
genopretnings- og resiliensplan ikke er 
blevet gennemført på tilfredsstillende vis. 
I tæt samarbejde med de nationale 
kompetente myndigheder, OLAF, den 
europæiske anklagemyndighed og 
Revisionsretten sikrer Kommissionen 
beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser, der stammer fra denne facilitet.

Or. en

Ændringsforslag 1383
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Hvis Kommissionen giver en 
positiv vurdering af en medlemsstats 
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genopretnings- og resiliensplan, tages der 
hensyn til den positive effekt, som planen 
har i form af øget BNP pr. capita beregnet 
ved afslutningen af den nuværende 
flerårige finansielle ramme, ved 
beregningen af en forøgelse af 
medlemsstatens nationale bidrag til 
Unionens budget. De årlige bidrag fra de 
medlemsstater, der ikke har modtaget 
økonomisk støtte fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, reduceres i et omfang, 
der svarer til forøgelsen for de 
medlemsstater, som har modtaget 
økonomisk støtte.

Or. en

Ændringsforslag 1384
Markus Ferber, Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Eventuelle uudnyttede midler 
under denne facilitet må ikke bruges til 
andre formål, men skal bruges til at 
mindske Unionens generelle 
finansieringsbehov som led i Next 
Generation EU.

Or. en

Ændringsforslag 1385
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. I tilfælde af svig i forbindelse med 
den pågældende medlemsstats 
gennemførelse af relevante delmål og 
slutmål annulleres det finansielle bidrag i 
henhold til artikel 14, stk. 1, i 
finansforordningen, og de dele og 
trancher, der allerede er udbetalt, skal 
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tilbagebetales med et tillæg på 10 %.
Or. en

Ændringsforslag 1386
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser
1. Ved gennemførelsen af faciliteten 
træffer medlemsstaterne som 
støttemodtagere eller låntagere under 
faciliteten alle nødvendige 
foranstaltninger for at beskytte Unionens 
finansielle interesser og navnlig for at 
sikre, at alle foranstaltninger, der 
iværksættes for at gennemføre reformer 
og investeringsprojekter i henhold til 
genopretnings- og resiliensplanen 
overholder gældende EU-lovgivning og 
national lovgivning.
2. I de i artikel 13, stk. 2, og artikel 
19, stk. 1, omhandlede aftaler skal 
medlemsstaternes forpligtelser fastlægges 
med hensyn til
a) regelmæssigt at kontrollere, at de 
udbetalte midler er blevet anvendt efter 
hensigten i overensstemmelse med alle 
gældende regler, og at alle 
foranstaltninger, der iværksættes for at 
gennemføre reformer og 
investeringsprojekter i henhold til 
genopretnings- og resiliensplanen, er 
blevet implementeret korrekt i 
overensstemmelse med alle gældende 
regler, herunder EU-retten og national 
lovgivning
b) at træffe passende foranstaltninger for 
at forebygge, afsløre og afhjælpe svig, 
korruption og interessekonflikter som 
defineret i artikel 61, stk. 2 og 3, i 
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finansforordningen og at træffe retlige 
foranstaltninger for at inddrive midler, 
som er tilegnet uretmæssigt, bl.a. med 
hensyn til eventuelle foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og 
investeringsprojekter i henhold til 
genopretnings- og resiliensplanen
c) at lade en anmodning om betaling 
ledsage af
i) en erklæring fra ledelsen om, at 
midlerne er blevet anvendt til deres 
tiltænkte formål, at de oplysninger, der er 
fremlagt sammen med anmodningen om 
betaling, er fyldestgørende, nøjagtige og 
pålidelige, og at de kontrolsystemer, som 
er indført, giver den nødvendige garanti 
for, at midlerne er blevet forvaltet i 
overensstemmelse med alle gældende 
regler og
ii) en oversigt over de revisioner og 
kontroller, der er foretaget, herunder 
eventuelle udpegede svagheder og 
afhjælpende foranstaltninger, der er 
truffet
d) at indsamle følgende kategorier af data 
i elektronisk form og indlæse dem i en 
samlet database med henblik på revision 
og kontrol af anvendelsen af støtte med 
relation til foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og 
investeringsprojekter i henhold til 
genopretnings- og resiliensplanen:
i) navnet på den endelige støttemodtager
ii) navnet på kontrahenten og 
underkontrahenten, hvis den endelige 
støttemodtager er en ordregivende 
myndighed i henhold til EU-bestemmelser 
eller nationale bestemmelser om 
offentlige indkøb
iii) fornavn(e), efternavn(e) og 
fødselsdato(er) for den/de retmæssige 
ejer(e) af støttemodtageren eller 
kontrahenten som defineret i artikel 3, 
stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 
om forebyggende foranstaltninger mod 
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anvendelse af det finansielle system til 
hvidvask af penge eller finansiering af 
terrorisme
iv) en liste over eventuelle 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og investeringsprojekter i 
henhold til genopretnings- og 
resiliensplanen samt den samlede 
offentlige finansiering med angivelse af 
den støtte, der udbetales under faciliteten 
og andre EU-fonde
e) at pålægge alle endelige modtagere af 
støtte, der udbetales til foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og 
investeringsprojekter, som er omfattet af 
genopretnings- og resiliensplanen, eller 
andre personer eller enheder, der deltager 
i gennemførelsen af dem, en forpligtelse 
til udtrykkeligt at tillade Kommissionen, 
OLAF, den europæiske 
anklagemyndighed og Revisionsretten at 
udøve deres rettigheder som fastsat i 
artikel 129, stk. 1, i finansforordningen og 
at pålægge alle endelige modtagere af 
støtte tilsvarende forpligtelser
f) at føre fortegnelser i overensstemmelse 
med artikel 132 i finansforordningen.
3. De aftaler, der er omhandlet i 
artikel 13, stk. 2, og artikel 19, stk. 1, skal 
også indeholde bestemmelser om 
Kommissionens ret til at nedsætte den 
støtte, der ydes under faciliteten, 
forholdsmæssigt og inddrive eventuelle 
beløb, der skal føres tilbage til Unionens 
budget, eller til at kræve tidlig 
tilbagebetaling af lån i tilfælde af svig, 
korruption eller interessekonflikter, der 
påvirker Unionens finansielle interesser, 
eller i tilfælde af misligholdelse af 
forpligtelser, der er fastlagt i aftalerne. 
Når Kommissionen træffer beslutning om 
det beløb, som tilbagesøgningen, 
nedbringelsen eller den tidlige 
tilbagebetaling vedrører, respekterer den 
proportionalitetsprincippet, ligesom den 
tager hensyn til alvoren af den svig, 
korruption eller interessekonflikt, der 
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påvirker Unionens finansielle interesser 
eller af misligholdelsen af forpligtelser. 
Medlemsstaten får mulighed for at 
fremsætte bemærkninger, før der 
foretages en nedsættelse eller kræves 
tidlig tilbagebetaling.

Or. en

Ændringsforslag 1387
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Dialog om genopretning og resiliens

1. For at styrke dialogen mellem EU-
institutionerne, navnlig Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen, og 
for at sikre øget gennemsigtighed og 
ansvarlighed kan Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg invitere 
repræsentanter for Rådet og dets 
forberedende organer, Kommissionen og, 
når det er relevant, Eurogruppen til at 
give møde for udvalgene for at drøfte de 
foranstaltninger, der træffes i henhold til 
denne forordning og Rådets forordning 
XXX[EURI ].
2. For at sikre større 
gennemsigtighed og ansvarlighed kan 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
indbyde de repræsentanter for 
medlemsstaterne, der er ansvarlige for 
genopretnings- og resiliensplanen, og, 
hvis det er relevant, nationale uafhængige 
finanspolitiske institutioner til at give 
møde for udvalgene med henblik på at 
redegøre for genopretnings- og 
resiliensplanen og de foranstaltninger, 
der er planlagt og skal træffes i medfør af 
denne forordning.
3. Kommissionen forelægger 
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samtidig Rådet og Europa-Parlamentet 
alle de oplysninger, som medlemsstaterne 
har fremlagt, og som er relevante for 
institutionerne, når de skal varetage deres 
mandater i henhold til denne forordning. 
Følsomme eller fortrolige oplysninger kan 
overføres på den forudsætning, at særlige 
forpligtelser vedrørende fortrolighed 
overholdes.
4. Oplysninger, som Kommissionen 
fremsender til Rådet eller dets 
forberedende organer inden for 
rammerne af denne forordning eller i 
forbindelse med gennemførelsen af den, 
skal samtidig stilles til rådighed for 
Europa-Parlamentet, om nødvendigt 
under hensyntagen til aftaler om 
fortrolighed. Europa-Parlamentets 
relevante udvalg delagtiggøres i relevante 
resultater af drøftelserne i Rådets 
forberedende organer.

Or. en

Ændringsforslag 1388
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Foranstaltninger, der knytter faciliteten til 

beskyttelsen af EU's budget i tilfælde af 
tilbagegang i gennemførelsen af projekter
1. Hvis Kommissionen vurderer, at 
der har været en klar tilbagegang med 
hensyn til opnåelsen af et eller flere 
delmål eller mål, inddriver den de 
betalinger, som er foretaget med relation 
til de pågældende delmål eller mål.
2. Derudover tilbagebetaler en 
medlemsstat Kommissionen ethvert 
finansielt bidrag, som den har fået 
udbetalt i henhold til artikel 19 
vedrørende et reformtilsagn, hvis de 
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betingelser, der muliggjorde betalingen, 
inden for fem år fra betalingen har 
ændret sig væsentligt i den berørte 
medlemsstat.
3. Følgende tilfælde repræsenterer 
en væsentlig ændring af de betingelser, 
der muliggjorde betalingen:
a) de elementer, der førte til opfyldelsen af 
reformtilsagnene, ændres, eller
b) de elementer, der førte til opfyldelsen af 
reformtilsagnene, ændres væsentligt af 
andre foranstaltninger.
4. Kommissionen træffer afgørelse 
om tilbagebetaling efter at have givet den 
berørte medlemsstat mulighed for at 
fremsætte bemærkninger inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens konklusioner.

Or. en

Ændringsforslag 1389
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Retsstatsprincipperne

Indtil en procedure, der er indledt mod en 
medlemsstat i henhold til artikel 7 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, er formelt afsluttet, er den 
pågældende medlemsstat kun berettiget til 
at modtage 20 % af det finansielle bidrag, 
som er fastsat i overensstemmelse med 
artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 1390
Markus Ferber
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Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Retsstatsprincipperne

Medlemsstater, der er genstand for en 
procedure som omhandlet i artikel 7 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, kan kun modtage 25 % af 
det finansielle bidrag som fastsat i 
henhold til artikel 19. 

Or. en

Ændringsforslag 1391
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19b
Bestemmelser om ikke-forringelse og 

tilbagebetaling
1. En medlemsstat skal foretage 
tilbagebetaling til Kommissionen af 
eventuelle finansielle bidrag, som den har 
fået udbetalt i medfør af artikel 19 i 
tilknytning til et reformtilsagn eller 
delmål, hvis de betingelser, der åbnede 
mulighed for disse udbetalinger, har 
ændret sig væsentligt i den pågældende 
medlemsstat inden for fem år fra 
udbetalingen.
2. Følgende tilfælde repræsenterer 
en væsentlig ændring af de betingelser, 
der muliggjorde betalingen:
a) de elementer, der førte til opfyldelsen af 
reformtilsagnene, ændres, eller
b) de elementer, der førte til opfyldelsen af 
reformtilsagnene, ændres væsentligt af 
andre foranstaltninger, eller
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c) de delmål, der er nået i forbindelse med 
genopretnings- og resiliensplanerne, 
ændres, eller
d) de delmål, der er nået i forbindelse med 
genopretnings- og resiliensplanerne, 
ændres væsentlig af andre 
foranstaltninger.
3. Kommissionen træffer afgørelse 
om tilbagebetaling efter at have givet den 
berørte medlemsstat mulighed for at 
fremsætte bemærkninger inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens konklusioner.
4. Kun reelt nye reformer er 
berettiget til støtte under dette program. 
Reformforpligtelser, der er gennemført 
under tidligere programmer, og som siden 
er ændret, er ikke berettiget til støtte 
under dette program. 

Or. en

Ændringsforslag 1392
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Kapitel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapportering og oplysninger Rapportering, oplysninger og decharge
Or. en

Ændringsforslag 1393
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstatens rapportering inden for 
rammerne af det europæiske semester

Medlemsstatens rapportering
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Or. en

Ændringsforslag 1394
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal som led i 
det europæiske semester hvert kvartal 
aflægge rapport om de fremskridt, der 
gøres med gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne, 
herunder den i artikel 17, stk. 6, 
omhandlede operationelle ordning. I den 
forbindelse skal medlemsstaternes 
kvartalsvise rapporter afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der skal anvendes 
som et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1395
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning. I 
den forbindelse skal medlemsstaternes 
kvartalsvise rapporter afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der skal anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning 
og opfyldelsen af individuelle foreslåede 
delmål og mål og de relaterede 
indikatorer. I den forbindelse skal 
medlemsstaternes kvartalsvise rapporter 
afspejles på passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der skal anvendes som 
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af genopretnings- og resiliensplanerne. et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 1396
Nicolae Ştefănuță

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning. I 
den forbindelse skal medlemsstaternes 
kvartalsvise rapporter afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der skal anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning 
og anbefalingerne i forbindelse med 
teknisk bistand, hvis medlemsstaten har 
anmodet om denne. I den forbindelse skal 
medlemsstaternes kvartalsvise rapporter 
afspejles på passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der skal anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 1397
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning. I 
den forbindelse skal medlemsstaternes 
kvartalsvise rapporter afspejles på 
passende vis i de nationale 

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning. I 
den forbindelse skal medlemsstaternes 
kvartalsvise rapporter afspejles på 
passende vis i de nationale 
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reformprogrammer, der skal anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

reformprogrammer, der skal anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 1398
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning. I 
den forbindelse skal medlemsstaternes 
kvartalsvise rapporter afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der skal anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Den berørte medlemsstat skal to gange 
årligt aflægge rapport om de fremskridt, 
der gøres med gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne, 
herunder den i artikel 17, stk. 6, 
omhandlede operationelle ordning. I den 
forbindelse skal medlemsstaternes 
kvartalsvise rapporter afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der skal anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 1399
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning. I 
den forbindelse skal medlemsstaternes 
kvartalsvise rapporter afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der skal anvendes som 

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester to gange årligt 
aflægge rapport om de fremskridt, der 
gøres med gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne, 
herunder den i artikel 17, stk. 6, 
omhandlede operationelle ordning. I den 
forbindelse skal medlemsstaternes 
kvartalsvise rapporter afspejles på 
passende vis i de nationale 
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et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

reformprogrammer, der skal anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 1400
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning. I 
den forbindelse skal medlemsstaternes 
kvartalsvise rapporter afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der skal anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester to gange årligt 
aflægge rapport om de fremskridt, der 
gøres med gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne, 
herunder den i artikel 17, stk. 6, 
omhandlede operationelle ordning. I den 
forbindelse skal medlemsstaternes 
halvårlige rapporter afspejles på passende 
vis i de nationale reformprogrammer, der 
skal anvendes som et redskab til 
rapportering om de fremskridt, der gøres 
med gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 1401
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængige finanspolitiske organer som 
defineret i Rådets direktiv 2011/85/EU 
supplerer og vurderer to gange årligt disse 
rapporter, idet de fokuserer på de 
fremlagte oplysningers, datas og 
prognosers pålidelighed og på de 
resultater og fremskridt, der opnås med 
gennemførelsen af genopretnings- og 



AM\1214176DA.docx 157/215 PE657.421v02-00

DA

resiliensplanerne.
Or. en

Ændringsforslag 1402
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a
Særlig dechargeprocedure

1. Udbetalinger under faciliteten 
gøres betingede af en særlig 
dechargeprocedure, som skal anvendes til 
at kontrollere, om gennemførelsen 
harmonerer med de relevante 
bestemmelser, herunder principperne om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.
2. Senest den 1. marts efter 
afslutningen af hvert regnskabsår 
forelægger Kommissionen 
Revisionsretten, som har uindskrænkede 
rettigheder til at foretage revision af 
udgifterne under faciliteten, facilitetens 
foreløbige regnskaber ledsaget af 
beretningen om den budgetmæssige og 
økonomiske forvaltning i løbet af 
regnskabsåret. Kommissionen sender 
desuden beretningen om den 
budgetmæssige og økonomiske 
forvaltning til Europa-Parlamentet og 
Rådet senest den 31. marts det følgende 
år.
3. Kommissionen tager hensyn til 
Revisionsrettens bemærkninger, når den 
udarbejder den endelige beretning om 
udgifterne under faciliteten.
4. På Europa-Parlamentets 
anmodning forelægger Kommissionen det 
i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, 
i finansforordningen alle de oplysninger, 
der er nødvendige for, at 
dechargeproceduren vedrørende det 
pågældende regnskabsår kan forløbe 
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tilfredsstillende.
5. Europa-Parlamentet, der træffer 
afgørelse med kvalificeret flertal, 
meddeler senest den 15. maj i år n + 2 
særlig decharge for udgifterne under 
faciliteten.
6. Dechargeproceduren skal sikre, at 
Kommissionen handler på baggrund af 
Europa-Parlamentets henstillinger, før 
den anmoder om decharge igen.

Or. en

Ændringsforslag 1403
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a
Rapportering til Europa-Parlamentet og 

Rådet om øgede midler til faciliteten
Kommissionen forelægger hvert kvartal 
Europa-Parlamentet og Rådet en 
detaljeret rapport om de finansielle 
forpligtelser, som den har påtaget sig over 
for tredjeparter med det formål at 
finansiere faciliteten. Rapporten skal 
indeholde en klar og realistisk 
tilbagebetalingsplan uden anvendelse af 
den flerårige finansielle ramme, jf. artikel 
7. Følsomme eller fortrolige oplysninger 
skal gøres tilgængelige for medlemmerne 
af Europa-Parlamentet i 
overensstemmelse med regler om streng 
fortrolighed, som er aftalt på forhånd.

Or. en

Ændringsforslag 1404
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 20 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20b
Særlig dechargeprocedure

1. Udbetalinger under faciliteten 
gøres betingede af en særlig 
dechargeprocedure, som skal anvendes til 
at kontrollere, om gennemførelsen 
harmonerer med de relevante 
bestemmelser, herunder principperne om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.
2. Senest den 1. marts efter 
afslutningen af hvert regnskabsår 
forelægger Kommissionen 
Revisionsretten, som har uindskrænkede 
rettigheder til at foretage revision af 
udgifterne under faciliteten, facilitetens 
foreløbige regnskaber ledsaget af 
beretningen om den budgetmæssige og 
økonomiske forvaltning i løbet af 
regnskabsåret. Kommissionen sender 
desuden beretningen om den 
budgetmæssige og økonomiske 
forvaltning til Europa-Parlamentet og 
Rådet senest den 31. marts det følgende 
år.
3. Kommissionen tager hensyn til 
Revisionsrettens bemærkninger, når den 
udarbejder den endelige beretning om 
udgifterne under faciliteten .
4. På Europa-Parlamentets 
anmodning forelægger Kommissionen det 
i overensstemmelse med artikel 261, stk. 3, 
i finansforordningen alle de oplysninger, 
der er nødvendige for, at 
dechargeproceduren vedrørende det 
pågældende regnskabsår kan forløbe 
tilfredsstillende.
5. Europa-Parlamentet, der træffer 
afgørelse med kvalificeret flertal, 
meddeler senest den 15. maj i år n + 2 
særlig decharge for udgifterne under 
faciliteten.
6. Dechargeproceduren skal sikre, at 
Kommissionen handler på baggrund af 
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Europa-Parlamentets henstillinger, før 
den anmoder om decharge igen.

Or. en

Ændringsforslag 1405
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger til Europa-Parlamentet og 
Rådet og meddelelse om medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensplaner

Oplysninger til Europa-Parlamentet og 
meddelelse om medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensplaner

Or. en

Ændringsforslag 1406
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. Den berørte 
medlemsstat kan anmode Kommissionen 
om at redigere følsomme eller fortrolige 
oplysninger, hvis offentliggørelse ville 
skade medlemsstatens samfundsinteresser.

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens delegerede 
retsakt i overensstemmelse med artikel 17, 
til Europa-Parlamentet og Rådet uden 
unødig forsinkelse. Den berørte 
medlemsstat kan anmode Kommissionen 
om at redigere følsomme eller fortrolige 
oplysninger, hvis offentliggørelse ville 
skade medlemsstatens samfundsinteresser. 
For at sikre større gennemsigtighed og 
ansvarlighed giver de repræsentanter for 
medlemsstaterne, der er ansvarlige for 
genopretnings- og resiliensplanerne, og 
de relevante institutioner og interessenter 
efter anmodning fra Europa-Parlamentet 
møde i de kompetente udvalg for at drøfte 
de foranstaltninger, der er planlagt og 
skal træffes i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne stiller 
relevante oplysninger til rådighed for 
Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt 
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på et hvilket som helst tidspunkt under 
processen.

Or. en

Ændringsforslag 1407
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. Den berørte 
medlemsstat kan anmode Kommissionen 
om at redigere følsomme eller fortrolige 
oplysninger, hvis offentliggørelse ville 
skade medlemsstatens samfundsinteresser.

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens delegerede 
retsakt i overensstemmelse med artikel 17, 
til Europa-Parlamentet og Rådet uden 
unødig forsinkelse. Den berørte 
medlemsstat kan anmode Kommissionen 
om at redigere følsomme eller fortrolige 
oplysninger, hvis offentliggørelse ville 
skade medlemsstatens samfundsinteresser. 
I sådanne tilfælde samarbejder 
Kommissionen med Parlamentet og Rådet 
om, hvordan de redigerede oplysninger 
kan gøres tilgængelige for medlovgiver på 
en fortrolig måde og uden unødig 
forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 1408
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. Den 
berørte medlemsstat kan anmode 
Kommissionen om at redigere følsomme 

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens delegerede 
retsakt i overensstemmelse med artikel 17, 
til Europa-Parlamentet og Rådet uden 
unødig forsinkelse.
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eller fortrolige oplysninger, hvis 
offentliggørelse ville skade 
medlemsstatens samfundsinteresser.

Or. en

Ændringsforslag 1409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. Den 
berørte medlemsstat kan anmode 
Kommissionen om at redigere følsomme 
eller fortrolige oplysninger, hvis 
offentliggørelse ville skade 
medlemsstatens samfundsinteresser.

1. Kommissionen fremsender straks 
de genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens delegerede 
retsakt i overensstemmelse med artikel 17, 
og eventuelle andre relevante oplysninger 
til Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt 
og på lige fod og uden unødig forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 1410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. Den 
berørte medlemsstat kan anmode 
Kommissionen om at redigere følsomme 
eller fortrolige oplysninger, hvis 
offentliggørelse ville skade 
medlemsstatens samfundsinteresser.

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet, den 
pågældende medlemsstats nationale 
parlament og Rådet uden unødig 
forsinkelse. Af hensyn til den 
demokratiske kontrol og interesserne hos 
de medlemsstater, der yder støtte til 
reformer i andre medlemsstater, skal de 
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godkendte planer ikke redigeres.
Or. en

Ændringsforslag 1411
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. Den 
berørte medlemsstat kan anmode 
Kommissionen om at redigere følsomme 
eller fortrolige oplysninger, hvis 
offentliggørelse ville skade medlemsstatens 
samfundsinteresser.

1. Kommissionen fremsender 
vurderingen af de genopretnings- og 
resiliensplaner, der er godkendt i 
overensstemmelse med artikel 17, til 
Europa-Parlamentet uden unødig 
forsinkelse. Den berørte medlemsstat kan 
anmode Kommissionen om at redigere 
følsomme eller fortrolige oplysninger, hvis 
offentliggørelse ville skade medlemsstatens 
samfundsinteresser.

Or. en

Ændringsforslag 1412
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. Den berørte 
medlemsstat kan anmode Kommissionen 
om at redigere følsomme eller fortrolige 
oplysninger, hvis offentliggørelse ville 
skade medlemsstatens samfundsinteresser.

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens delegerede 
retsakt i overensstemmelse med artikel 17, 
til Europa-Parlamentet og Rådet uden 
unødig forsinkelse. Den berørte 
medlemsstat kan anmode Kommissionen 
om at redigere følsomme eller fortrolige 
oplysninger, hvis offentliggørelse ville 
skade medlemsstatens samfundsinteresser.

Or. en

Ændringsforslag 1413
Agnès Evren
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. Den berørte 
medlemsstat kan anmode Kommissionen 
om at redigere følsomme eller fortrolige 
oplysninger, hvis offentliggørelse ville 
skade medlemsstatens samfundsinteresser.

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens delegerede 
retsakt i overensstemmelse med artikel 17, 
til Europa-Parlamentet og Rådet uden 
unødig forsinkelse. Den berørte 
medlemsstat kan anmode Kommissionen 
om at redigere følsomme eller fortrolige 
oplysninger, hvis offentliggørelse ville 
skade medlemsstatens samfundsinteresser.

Or. fr

Ændringsforslag 1414
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De kommissærer, der er ansvarlige 
for gennemførelsen af faciliteten, vil blive 
holdt ansvarlige herfor. I tilfælde af grove 
forsømmelser og forseelser efterfulgt af et 
mistillidsvotum i Europa-Parlamentet, 
skal den eller de ansvarlige kommissærer 
træde tilbage individuelt. Kommissionens 
formand skal i den forbindelse udarbejde 
en plenarerklæring til Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 1415
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan deltage i 
kommunikationsaktiviteter for at sikre 
synligheden af EU-finansieringen til den 
finansielle støtte, der påtænkes i den 
relevante genopretnings- og resiliensplan, 
herunder gennem fælles 
kommunikationsaktiviteter med de berørte 
nationale myndigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1416
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan deltage i 
kommunikationsaktiviteter for at sikre 
synligheden af EU-finansieringen til den 
finansielle støtte, der påtænkes i den 
relevante genopretnings- og resiliensplan, 
herunder gennem fælles 
kommunikationsaktiviteter med de berørte 
nationale myndigheder.

2. Kommissionen kan deltage i 
kommunikationsaktiviteter for at sikre 
synligheden af EU-finansieringen til den 
finansielle støtte, der påtænkes i den 
relevante genopretnings- og resiliensplan, 
ved at fremvise et synligt EU-logo, 
herunder gennem fælles 
kommunikationsaktiviteter med de berørte 
nationale myndigheder. Kommissionen 
sikrer den obligatoriske synlighed af 
udgifterne under faciliteten ved klart at 
angive, at de støttede projekter skal 
mærkes tydeligt som et "EU-initiativ for 
genopretning".

Or. en

Ændringsforslag 1417
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Udgifter under faciliteten er 
omfattet af en dechargeprocedure i 
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Europa-Parlamentet.
Or. en

Ændringsforslag 1418
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
1. Kommissionen skal etablere en 
resultattavle for genopretning og resiliens 
("resultattavlen"), der viser status for 
gennemførelsen af de aftalte 
vækstfremmende reformer og bæredygtige 
investeringer inden for rammerne af den 
enkelte medlemsstats genopretnings- og 
resiliensplaner samt status for udbetaling 
af rater til medlemsstaterne med henblik 
på en tilfredsstillende gennemførelse af de 
klare delmål og mål.
2. Resultattavlen skal omfatte 
nøgleindikatorer såsom sociale, 
økonomiske, miljømæssige og 
konkurrencemæssige indikatorer, der 
evaluerer de fremskridt, der er registreret 
i forbindelse med genopretnings- og 
resiliensplanerne på hvert af de seks 
områder, der udgør denne forordnings 
anvendelsesområde.
3. Resultattavlen skal vise, i hvor høj 
grad de klare delmål i genopretnings- og 
resiliensplanerne er opfyldt, og hvilke 
mangler der er konstateret ved 
gennemførelsen af planerne, samt 
Kommissionens henstillinger med henblik 
på at rette op på de respektive mangler.
4. Resultattavlen skal angive 
ordninger og tidsplaner for 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen samt for udbetalingen af 
rater med henblik på tilfredsstillende 
gennemførelse af de klare delmål og mål.
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5. Resultattavlen skal også indeholde 
en oversigt over de vigtigste henstillinger, 
der er givet til medlemsstaterne med 
hensyn til deres genopretnings- og 
resiliensplaner.
6. Resultattavlen danner grundlag 
for en permanent udveksling af bedste 
praksis mellem medlemsstaterne, som vil 
foregå i form af en regelmæssig 
struktureret dialog.
7. Resultattavlen opdateres løbende 
og gøres offentligt tilgængelig på 
Kommissionens websted. Den skal angive 
status for betalingsanmodninger, 
betalinger, suspensioner og bortfald af 
finansielle bidrag.
8. Kommissionen forelægger 
resultattavlen ved en høring tilrettelagt af 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 1419
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Resultattavle for genopretning og 

resiliens
1. Kommissionen udarbejder en 
resultattavle for genopretning og resiliens 
("resultattavlen"), der viser status for 
gennemførelsen af de reformer og 
investeringer, der er aftalt inden for 
rammerne af hver enkelt medlemsstats 
genopretnings- og resiliensplan.
2. Resultattavlen skal omfatte 
nøgleindikatorer såsom sociale, 
økonomiske og miljømæssige indikatorer, 
der evaluerer de fremskridt, der er 
registreret i forbindelse med 
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genopretnings- og resiliensplanerne på 
hvert af de prioriterede politiske områder, 
der udgør denne forordnings 
anvendelsesområde, samt en oversigt over 
overvågningsprocessen for overholdelsen 
af minimumsomkostningsfordelingen for 
klima og andre miljømål.
3. Resultattavlen skal vise, i hvor høj 
grad de relevante delmål i genopretnings- 
og resiliensplanerne er opfyldt, og hvilke 
mangler der er konstateret ved 
gennemførelsen af planerne, samt 
Kommissionens henstillinger med henblik 
på at rette op på de respektive mangler.
4. Resultattavlen skal også indeholde 
en oversigt over de vigtigste henstillinger, 
der er givet til medlemsstaterne med 
hensyn til deres genopretnings- og 
resiliensplaner.
5. Resultattavlen danner grundlag 
for en permanent udveksling af bedste 
praksis mellem medlemsstaterne, som vil 
foregå i form af en regelmæssig 
struktureret dialog.
6. Resultattavlen opdateres løbende 
og gøres offentligt tilgængelig på 
Kommissionens websted. Den skal angive 
status for betalingsanmodninger, 
betalinger, suspensioner og bortfald af 
finansielle bidrag.
7. Kommissionen forelægger 
resultattavlen ved høringer tilrettelagt af 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 1420
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
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Resultattavle for genopretning og 
resiliens

1. Kommissionen udarbejder en 
resultattavle for genopretning og resiliens, 
der er i fuld overensstemmelse med de 
sociale og makroøkonomiske 
resultattavler, der viser status for 
gennemførelsen af de reformer, der er 
aftalt inden for rammerne af hver enkelt 
medlemsstats genopretnings- og 
resiliensplan.
2. Resultattavlen skal omfatte 
nøgleindikatorer, der er i 
overensstemmelse med indikatorerne for 
den sociale og makroøkonomiske 
resultattavle, såsom sociale, økonomiske 
og miljømæssige indikatorer, der 
evaluerer de fremskridt, der er registreret 
i forbindelse med genopretnings- og 
resiliensplanerne på hvert af de seks 
områder, der udgør denne forordnings 
anvendelsesområde.
3. Resultattavlen viser, i hvor høj 
grad de relevante delmål i genopretnings- 
og resiliensplanerne er opfyldt, og hvilke 
mangler der er konstateret ved 
gennemførelsen af planerne, samt 
Kommissionens henstillinger med henblik 
på at rette op på de respektive mangler.
4. Resultattavlen indeholder også en 
oversigt over anbefalingerne til 
medlemsstaterne vedrørende deres 
genopretnings- og resiliensplaner, og den 
skal ligeledes indeholde formuleringen af 
de mellemsigtede sociale mål for den 
enkelte medlemsstat.
5. Resultattavlen danner grundlag 
for en permanent udveksling af bedste 
praksis mellem medlemsstaterne, som vil 
foregå i form af en regelmæssig 
struktureret dialog.
6. Resultattavlen opdateres 
permanent og gøres offentligt tilgængelig 
på Kommissionens websted. Den angiver 
status for betalingsanmodninger, 
betalinger, suspensioner og bortfald af 
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finansielle bidrag.
7. Kommissionen forelægger 
resultattavlen ved en høring tilrettelagt af 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 1421
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Resultattavle for genopretning og 

resiliens
1. Kommissionen skal etablere en 
resultattavle for genopretning og resiliens 
("resultattavlen"), der viser status for 
gennemførelsen af de aftalte 
vækstfremmende reformer og bæredygtige 
investeringer inden for rammerne af den 
enkelte medlemsstats genopretnings- og 
resiliensplaner samt status for udbetaling 
af rater til medlemsstaterne med henblik 
på en tilfredsstillende gennemførelse af de 
klare delmål og mål.
2. Resultattavlen skal omfatte 
nøgleindikatorer såsom sociale, 
økonomiske og miljømæssige og 
konkurrencemæssige indikatorer, der 
evaluerer de fremskridt, der er registreret 
i forbindelse med genopretnings- og 
resiliensplanerne på hvert af de seks 
områder, der udgør denne forordnings 
anvendelsesområde.
3. Resultattavlen skal vise, i hvor høj 
grad de klare delmål i genopretnings- og 
resiliensplanerne er opfyldt, og hvilke 
mangler der er konstateret ved 
gennemførelsen af planerne, samt 
Kommissionens henstillinger med henblik 
på at rette op på de respektive mangler.
4. Resultattavlen skal angive 
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ordninger og tidsplaner for 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen samt for udbetalingen af 
rater med henblik på tilfredsstillende 
gennemførelse af de klare delmål og mål.

Or. en

Ændringsforslag 1422
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Dechargeprocedure

Udgifter under faciliteten er omfattet af 
en dechargeprocedure i Europa-
Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 1423
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Dechargeprocedure

Udgifter under faciliteten er omfattet af 
en dechargeprocedure i Europa-
Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 1424
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Dechargeprocedure

Udgifter under faciliteten er omfattet af 
en dechargeprocedure i Europa-
Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 1425
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og de berørte 
medlemsstater skaber, i en udstrækning, 
der modsvarer deres respektive 
ansvarsområder, synergier og sikrer en 
effektiv koordinering mellem de 
instrumenter, der oprettes ved denne 
forordning, og andre EU-programmer og -
instrumenter, navnlig med foranstaltninger, 
der finansieres af EU-fondene. De skal 
med henblik herpå:

Kommissionen og de berørte 
medlemsstater skaber, i en udstrækning, 
der modsvarer deres respektive 
ansvarsområder, synergier og sikrer en 
effektiv koordinering mellem de 
instrumenter, der oprettes ved denne 
forordning, og andre EU-programmer og -
instrumenter, navnlig med instrumentet for 
teknisk støtte og foranstaltninger, der 
finansieres af EU-fondene. De skal med 
henblik herpå:

Or. en

Ændringsforslag 1426
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og de berørte 
medlemsstater skaber, i en udstrækning, 
der modsvarer deres respektive 
ansvarsområder, synergier og sikrer en 

Kommissionen og de berørte 
medlemsstater skaber, i en udstrækning, 
der modsvarer deres respektive 
ansvarsområder, synergier og sikrer en 
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effektiv koordinering mellem de 
instrumenter, der oprettes ved denne 
forordning, og andre EU-programmer og -
instrumenter, navnlig med foranstaltninger, 
der finansieres af EU-fondene. De skal 
med henblik herpå:

effektiv koordinering mellem den facilitet, 
der oprettes ved denne forordning, og 
andre EU-programmer og -instrumenter, 
navnlig med foranstaltninger, der 
finansieres af EU-fondene. De skal med 
henblik herpå:

Or. en

Ændringsforslag 1427
Victor Negrescu

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sikre komplementaritet, synergi, 
sammenhæng og konsistens mellem de 
forskellige instrumenter på EU-plan og 
nationalt plan og, hvis det er relevant, på 
regionalt plan, navnlig for så vidt angår 
foranstaltninger, der finansieres af EU-
fonde, i både planlægnings- og 
gennemførelsesfasen

a) sikre komplementaritet, synergi, 
sammenhæng og konsistens mellem de 
forskellige instrumenter på EU-plan og 
nationalt plan og, hvis det er relevant, på 
regionalt plan, navnlig for så vidt angår 
foranstaltninger, der finansieres af EU-
fonde, i både planlægnings- og 
gennemførelsesfasen, der er målrettet en 
afbalanceret sektorspecifik eller 
geografisk dækning på EU-plan

Or. en

Ændringsforslag 1428
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sikre et tæt samarbejde mellem 
dem, der er ansvarlige for gennemførelsen 
på EU-plan, nationalt plan og, hvis det er 
relevant, regionalt plan for at nå målene for 
de instrumenter, der oprettes ved denne 
forordning.

c) sikre et tæt samarbejde mellem 
dem, der er ansvarlige for gennemførelse, 
kontrol og overvågning på EU-plan, 
nationalt plan og, hvis det er relevant, 
regionalt plan for at nå målene for de 
instrumenter, der oprettes ved denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 1429
Nicolae Ştefănuță

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) sikre offentlig omtale af 
finansieringsmuligheder for den private 
sektor

Or. en

Ændringsforslag 1430
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
Resultattavle for genopretning og 

resiliens
1. Kommissionen skal supplere den 
nuværende sociale resultattavle 
("resultattavlen") med indikatorer inden 
for målene for bæredygtig udvikling, for 
at overvåge status for gennemførelsen af 
de reformer og investeringer, der er aftalt 
inden for rammerne af hver enkelt 
medlemsstats genopretnings- og 
resiliensplan.
2. Resultattavlen skal vise de 
fremskridt, der er registreret i forbindelse 
med genopretnings- og resiliensplanerne 
på hvert af de seks områder, der udgør 
denne forordnings anvendelsesområde. 
3. Resultattavlen skal vise, i hvor høj 
grad de relevante delmål i genopretnings- 
og resiliensplanerne er opfyldt, og hvilke 
mangler der er konstateret ved 
gennemførelsen af planerne, samt 
Kommissionens henstillinger med henblik 
på at rette op på de respektive mangler. 



AM\1214176DA.docx 175/215 PE657.421v02-00

DA

4. Resultattavlen skal også indeholde 
en oversigt over de vigtigste henstillinger, 
der er givet til medlemsstaterne med 
hensyn til deres genopretnings- og 
resiliensplaner. 
5. Resultattavlen danner grundlag 
for en permanent udveksling af bedste 
praksis mellem medlemsstaterne, som vil 
foregå i form af en regelmæssig 
struktureret dialog. 
6. Resultattavlen opdateres løbende 
og gøres offentligt tilgængelig på 
Kommissionens websted. Den skal angive 
status for betalingsanmodninger, 
betalinger, suspensioner og bortfald af 
finansielle bidrag. 
7. Kommissionen forelægger 
resultattavlen ved en høring tilrettelagt af 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg. 
8. I forbindelse med udarbejdelsen af 
resultattavlen skal Kommissionen så vidt 
muligt gøre brug af dashboards baseret på 
flere indikatorer til overvågning af den 
sociale og økonomiske dimension af 
resiliens samt dashboards til overvågning 
af den grønne og den digitale dimension 
af resiliens, der findes som bilag til den 
strategiske fremsynsrapport for 2020 med 
titlen "Med kurs mod et mere 
modstandsdygtigt Europa". 

Or. en

Ændringsforslag 1431
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen overvåger 
gennemførelsen af faciliteten og måler 
opfyldelsen af målene i artikel 4. Bilag III 
indeholder indikatorer, som skal bruges til 
rapportering om fremskridt og til 
overvågning og evaluering af facilitetens 

1. Kommissionen overvåger 
gennemførelsen af faciliteten og måler 
opfyldelsen af målene i artikel 4. Bilag III 
indeholder indikatorer, som skal bruges til 
rapportering om fremskridt og til 
overvågning og evaluering af facilitetens 
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resultater med hensyn til opfyldelsen af det 
overordnede mål og de specifikke mål. 
Overvågningen af gennemførelsen skal 
være målrettet og stå i rimeligt forhold til 
de aktiviteter, der gennemføres under 
faciliteten.

resultater med hensyn til opfyldelsen af det 
overordnede mål og de specifikke mål. 
Overvågningen af gennemførelsen skal 
være målrettet og stå i rimeligt forhold til 
de aktiviteter, der gennemføres under 
faciliteten. Kommissionen skal fremlægge 
en række output- og resultatindikatorer, 
der tydeligt viser de fastsatte mål i artikel 
4.

Or. en

Ændringsforslag 1432
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen overvåger 
gennemførelsen af faciliteten og måler 
opfyldelsen af målene i artikel 4. Bilag III 
indeholder indikatorer, som skal bruges til 
rapportering om fremskridt og til 
overvågning og evaluering af facilitetens 
resultater med hensyn til opfyldelsen af det 
overordnede mål og de specifikke mål. 
Overvågningen af gennemførelsen skal 
være målrettet og stå i rimeligt forhold til 
de aktiviteter, der gennemføres under 
faciliteten.

1. Kommissionen overvåger 
gennemførelsen af faciliteten og måler 
opfyldelsen af målene og kravene i artikel 
4 og 4a samt overholdelsen af tildelingen 
til EU's politiske prioriteter, der er fastsat 
i artikel 14. Bilag III indeholder 
indikatorer, som skal bruges til 
rapportering om fremskridt og til 
overvågning og evaluering af facilitetens 
resultater med hensyn til opfyldelsen af det 
overordnede mål og de specifikke mål. 
Overvågningen af gennemførelsen skal stå 
i rimeligt forhold til de aktiviteter, der 
gennemføres under faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 1433
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Til disse formål skal 
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medlemsstaterne:
a) spore, indsamle og lagre oplysninger 
om modtagerne af finansiering under 
denne facilitet
b) give Kommissionen de nødvendige 
oplysninger til at kunne vurdere 
betalingsanmodninger iht. artikel 19, 
herunder revisionsrapporter, data 
vedrørende de endelige modtagere af 
projekterne eller investeringerne, 
økonomiske opgørelser, 
konsekvensanalyser og andre relevante 
oplysninger. For så vidt angår 
investeringsprojekter skal 
medlemsstaterne medsende en rapport 
udarbejdet af et uafhængigt panel af 
eksperter, der evaluerer effektiviteten, 
egnetheden og relevansen af det enkelte 
projekt i forhold til den pågældende 
genopretnings- og resiliensplan
c) ledsage hver betalingsanmodning med 
en underskrevet erklæring på tro og love 
fra den kompetente nationale myndighed, 
der bekræfter den effektive gennemførelse 
i overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning og 
sikring af, at de relevante EU-regler er 
overholdt, navnlig med hensyn til at 
undgå interessekonflikter, forhindre svig 
og undgå korruption og 
dobbeltfinansiering
d) forpligte alle endelige modtagere af 
midler under faciliteten til at tildele 
Kommissionen, OLAF, EPPO og 
Revisionsretten de nødvendige rettigheder 
til at udføre undersøgelser, herunder 
kontroller og inspektioner på stedet i 
overensstemmelse med artikel 129, stk. 1, i 
forordning 2018/1046.

Or. en

Ændringsforslag 1434
Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
indsamles effektivt og rettidigt. Til det 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
rimelige rapporteringskrav.

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
indsamles effektivt og rettidigt. Disse data 
bliver uden unødig forsinkelse gjort 
tilgængelige for Europa-Parlamentet og 
Rådet samt andre relevante myndigheder i 
overvågningsprocessen, dvs. 
Revisionsretten. Til det formål pålægges 
modtagere af EU-midler rimelige 
rapporteringskrav.

Or. en

Ændringsforslag 1435
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
indsamles effektivt og rettidigt. Til det 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
rimelige rapporteringskrav.

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
indsamles effektivt og rettidigt samt opdelt 
efter køn og indkomstniveau. Til det 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
rimelige rapporteringskrav.

Or. en

Ændringsforslag 1436
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
indsamles effektivt og rettidigt. Til det 
formål pålægges modtagere af EU-midler 

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
indsamles effektivt, pålideligt, uafhængigt 
og rettidigt og gøres offentligt 
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rimelige rapporteringskrav. tilgængelige. Til det formål pålægges 
modtagere af EU-midler rimelige 
rapporteringskrav.

Or. en

Ændringsforslag 1437
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
indsamles effektivt og rettidigt. Til det 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
rimelige rapporteringskrav.

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
er sammenlignelige, kønsopdelte og 
indsamles effektivt og rettidigt. Til det 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
rimelige rapporteringskrav.

Or. en

Ændringsforslag 1438
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
indsamles effektivt og rettidigt. Til det 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
rimelige rapporteringskrav.

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
indsamles effektivt og rettidigt. Til det 
formål pålægges de endelige modtagere af 
EU-midler rimelige rapporteringskrav.

Or. en

Ændringsforslag 1439
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Europa-Parlamentet har ret til at 
gennemføre fuld kontrol af 
Kommissionens udgiftsbeslutninger. 
Kommissionen skal give fuld adgang til 
det relevante organ under Europa-
Parlamentet og medlemmerne og 
underretter hvert kvartal Europa-
Parlamentet om status for godkendte 
planer, godkendte ændringer af disse 
planer, indgivne betalingsanmodninger, 
trufne betalingsbeslutninger, suspension 
af betalinger, annullering af betalinger og 
inddrivelse af midler. Kommissionen 
forelægger hvert kvartal en oversigt over 
disse oplysninger ved en høring tilrettelagt 
af Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 1440
Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne og modtagerne af 
EU-midler skal fremlægge de nødvendige 
oplysninger til registrering af 
investeringer, der bidrager til opnåelsen 
af EU's klima- og miljømål, på baggrund 
af en vejledning fra Kommissionen og i 
overensstemmelse med den vejledning, der 
er udarbejdet for andre EU-programmer. 
Kommissionen vil årligt fremlægge 
oplysningerne inden for rammerne af det 
årlige budgetforslag.

Or. en

Ændringsforslag 1441
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen underretter 
halvårligt Europa-Parlamentet ved at 
fremlægge en liste over de 
investeringsforanstaltninger og -projekter, 
der støttes af faciliteten, som omhandlet i 
artikel 14 (1b), herunder de endelige 
modtagere af midler fra faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 1442
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Europa-Parlamentet arrangerer 
delegationsbesøg til medlemsstaterne med 
henblik på at udøve demokratisk kontrol 
med de vækstfremmende strukturreformer 
og bæredygtige investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 1443
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Kommissionen underretter hvert 
kvartal Europa-Parlamentet om de 
endelige modtagere af midler fra 
faciliteten ved at etablere en offentlig 
tilgængelig database med åbne data over 
disse modtagere. Disse følsomme eller 
fortrolige oplysninger skal være 
tilgængelige for medlemmerne af Europa-
Parlamentet iht. en på forhånd aftalt regel 



PE657.421v02-00 182/215 AM\1214176DA.docx

DA

om streng fortrolighed.
Or. en

Ændringsforslag 1444
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
Efterfølgende overvågning af færdige 

projekter
Med henblik på at sikre en effektiv 
anvendelse af ressourcerne og varigheden 
af de færdige projekter under faciliteten 
skal Kommissionen etablere en effektiv 
overvågningsramme for de færdige 
projekter.

Or. en

Ændringsforslag 1445
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 24 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årsrapport Kommissionens rapporteringspligt
Or. en

Ændringsforslag 1446
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årsrapport Rapporter og høringer
Or. en
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Ændringsforslag 1447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årsrapport Halvårlig rapport
Or. en

Ændringsforslag 1448
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En gang om året forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en årsrapport om gennemførelsen af 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning.

1. En gang om året forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en årsrapport om gennemførelsen af 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning, samt fremskridt i 
overensstemmelse med EU's 
klassificeringssystem.

Or. en

Ændringsforslag 1449
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En gang om året forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en årsrapport om gennemførelsen af 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning.

1. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en halvårlig rapport 
om gennemførelsen af den facilitet, der 
oprettes ved denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En gang om året forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en årsrapport om gennemførelsen af 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning.

1. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en halvårlig rapport 
om gennemførelsen af den facilitet, der 
oprettes ved denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1451
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En gang om året forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en årsrapport om gennemførelsen af 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning.

1. En gang i kvartalet forelægger 
Kommissionen samtidigt Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
gennemførelsen af den facilitet, der 
oprettes ved denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1452
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En gang om året forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en årsrapport om gennemførelsen af 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning.

1. En gang i kvartalet forelægger 
Kommissionen samtidigt Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
gennemførelsen af den facilitet, der 
oprettes ved denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1453
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En gang om året forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en årsrapport om gennemførelsen af 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning.

1. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en halvårlig rapport 
om gennemførelsen af den facilitet, der 
oprettes ved denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1454
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En gang om året forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en årsrapport om gennemførelsen af 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning.

1. En gang i kvartalet fremsender 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet rapporter om gennemførelsen af den 
facilitet, der oprettes ved denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1455
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

2. Kvartalsrapporterne skal indeholde 
detaljerede oplysninger om antallet af 
godkendte og afventende genopretnings- 
og resiliensplaner, fremskridtene 
vedrørende de berørte medlemsstaters 
planer under faciliteten, status for den 
enkelte medlemsstats gennemførelse af 
mål og delmål, de beløb, der er indgået 
forpligtelser for og betalt til hver 
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medlemsstat og i alt, indgivne 
betalingsanmodninger, trufne 
betalingsbeslutninger, suspension af 
betalinger, annullering af betalinger og 
inddrivelse af midler, modtagere af disse 
midler og alle andre relevante 
oplysninger, der sikrer fuld 
gennemsigtighed og ansvarlighed.

Or. en

Ændringsforslag 1456
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

2. Den halvårlige rapport skal 
indeholde oplysninger om fremskridtene 
vedrørende de berørte medlemsstaters 
genopretnings- og resiliensplaner under 
faciliteten, navnlig med hensyn til 
gennemførelsen af investerings- og 
reformforanstaltninger i 
overensstemmelse med EU's prioriterede 
politiske områder som anført i artikel 3.

Or. en

Ændringsforslag 1457
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten og 
overholdelsen af princippet om "ikke at 
gøre væsentlig skade".

Or. en
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Ændringsforslag 1458
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten og 
deres indvirkning på ligestillingen mellem 
kønnene.

Or. en

Ændringsforslag 1459
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

2. Den halvårlige rapport skal 
indeholde oplysninger om fremskridtene 
vedrørende de berørte medlemsstaters 
genopretnings- og resiliensplaner under 
faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 1460
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

2. Rapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

Or. en
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Ændringsforslag 1461
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

2. Rapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 1462
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

2. Rapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 1463
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Årsrapporten skal desuden 
indeholde følgende oplysninger:

3. Den halvårlige rapport skal 
desuden indeholde følgende oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 1464
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Årsrapporten skal desuden 
indeholde følgende oplysninger:

3. Kvartalsrapporterne skal desuden 
indeholde følgende oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 1465
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Årsrapporten skal desuden 
indeholde følgende oplysninger:

3. Rapporten skal desuden indeholde 
følgende oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 1466
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Årsrapporten skal desuden 
indeholde følgende oplysninger:

3. Rapporten skal desuden indeholde 
følgende oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 1467
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Årsrapporten skal desuden 
indeholde følgende oplysninger:

3. Rapporten skal desuden indeholde 
følgende oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 1468
Markus Ferber, Siegfried Mureşan
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omfanget af de indtægter, 
faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter, og

a) omfanget af de indtægter, 
faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter og 
medlemsstater, og

Or. en

Ændringsforslag 1469
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omfanget af de indtægter, 
faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter, og

a) omfanget af de indtægter, 
faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
kvartal, fordelt på budgetposter, og

Or. en

Ændringsforslag 1470
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidraget fra de beløb, der er rejst 
under EU-genopretningsinstrumentet, til 
opnåelse af facilitetens mål.

b) bidraget fra de beløb, der er rejst 
under EU-genopretningsinstrumentet, til 
opnåelse af facilitetens mål, navnlig den 
bæredygtige omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 1471
Monika Hohlmeier
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) et afsnit for hver medlemsstat, der 
viser, hvordan princippet om forsvarlig 
økonomisk forvaltning gennemføres i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 61.

Or. en

Ændringsforslag 1472
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oplysninger om de fremskridt, der 
er gjort med hensyn til at nå delmålene i 
genopretnings- og resiliensplanerne, samt 
om planernes komplementaritet med 
eksisterende EU-programmer.

Or. en

Ændringsforslag 1473
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) et afsnit for hver medlemsstat, der 
viser, overholdelsen af princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 61.

Or. en

Ændringsforslag 1474
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) et afsnit for hver medlemsstat, der 
viser, overholdelsen af princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 61.

Or. en

Ændringsforslag 1475
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) andelen af faciliteten, der bidrager 
til EU's klima- og miljømål, hvis 
hensigtsmæssigt, ved hjælp af de kriterier, 
der er fastsat i forordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 1476
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) en oversigt over alle opnåede og 
udestående delmål pr. medlemsstat og på 
nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 1477
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) en liste over de endelige modtagere 
af midler fra faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 1478
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) relevante oplysninger om 
gennemførelsen af faciliteten i 
medlemsstaterne, herunder detaljerede 
oplysninger om de beløb, der er indgået 
forpligtelser for, og som er udbetalt til 
medlemsstaterne, status for 
gennemførelsen af de aftalte delmål samt 
alle relevante oplysninger for at sikre fuld 
gennemsigtighed og offentlighed omkring 
faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 1479
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på den rapportering 
om aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, 
kan Kommissionen eventuelt anvende 
indholdet af de relevante dokumenter, 
som Kommissionen vedtager officielt som 
led i det europæiske semester, i det 
omfang det er hensigtsmæssigt.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1480
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på den rapportering 
om aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, 
kan Kommissionen eventuelt anvende 
indholdet af de relevante dokumenter, 
som Kommissionen vedtager officielt som 
led i det europæiske semester, i det 
omfang det er hensigtsmæssigt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør Kommissionens rapportering vedrørende genopretnings- 
og resiliensfaciliteten være adskilt fra den almindelige meddelelse om semesteret.

Ændringsforslag 1481
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på den rapportering 
om aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, 
kan Kommissionen eventuelt anvende 
indholdet af de relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, i det omfang det 
er hensigtsmæssigt.

4. Med henblik på den rapportering 
om aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, 
kan Kommissionen eventuelt anvende 
indholdet af de relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det seneste europæiske semester, i det 
omfang det er hensigtsmæssigt, samt den 
seneste henstilling fra Rådet om den 
økonomiske politik for euroområdet for 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta.

Or. en
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Ændringsforslag 1482
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på den rapportering 
om aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, 
kan Kommissionen eventuelt anvende 
indholdet af de relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, i det omfang det 
er hensigtsmæssigt.

4. Med henblik på den rapportering 
om aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, 
kan Kommissionen eventuelt anvende 
indholdet af de relevante dokumenter som 
led i det europæiske semester såsom de 
nationale reformprogrammer, i det 
omfang det er hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 1483
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på den rapportering 
om aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, 
kan Kommissionen eventuelt anvende 
indholdet af de relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, i det omfang det 
er hensigtsmæssigt.

4. Med henblik på den rapportering 
om aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, 
kan Kommissionen eventuelt anvende 
indholdet af de relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt, i det 
omfang det er hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 1484
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Årsrapporten skal sendes til 
Europa-Parlamentet og Rådet som en del 
af den integrerede økonomiske 
ansvarlighedsrapportering og er en del af 
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den årlige dechargeprocedure som et 
separat kapital i Kommissionens 
dechargerapport.

Or. en

Ændringsforslag 1485
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Årsrapporten skal sendes til 
Europa-Parlamentet og Rådet som en del 
af den integrerede økonomiske 
ansvarlighedsrapportering og er en del af 
den særlige dechargeprocedure for 
faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 1486
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Rapporten skal sendes til Europa-
Parlamentet og Rådet som en del af den 
integrerede økonomiske 
ansvarlighedsrapportering og er en del af 
den særlige dechargeprocedure for 
faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 1487
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. På anmodning fra Europa-
Parlamentet skal Kommissionen hvert 
kvartal deltage i høringer i Europa-
Parlamentet med henblik på at rapportere 
de i stk. 2 og 3 omhandlede aktiviteter og 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 1488
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport senest tre år efter 
udgangen af 2027.

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
kønsorienteret evalueringsrapport senest 
tre år efter udgangen af 2027.

Or. en

Ændringsforslag 1489
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport senest tre år efter 

1. Senest den 1. januar 2024 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport senest tre år efter 
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udgangen af 2027. udgangen af 2027.
Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at det nuværende Parlament kan undersøge den foreløbige evalueringsrapport

Ændringsforslag 1490
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport senest tre år efter 
udgangen af 2027.

1. To år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport senest tre år efter 
udgangen af 2024.

Or. en

Ændringsforslag 1491
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport senest tre år efter 
udgangen af 2027.

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport senest to år efter 
udgangen af 2027.

Or. en
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Ændringsforslag 1492
Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport senest tre år efter 
udgangen af 2027.

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport senest et år efter 
udgangen af 2027.

Or. en

Ændringsforslag 1493
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Evalueringsrapporten skal navnlig 
indeholde en vurdering af, i hvor stort 
omfang målene er nået, samt af 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi. Der skal i 
rapporten tillige tages stilling til, i hvilken 
udstrækning alle de forskellige mål og 
tiltag fortsat er relevante.

2. Evalueringsrapporten skal navnlig 
indeholde en vurdering af, i hvor stort 
omfang målene er nået, samt af 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi, betingelsernes 
hensigtsmæssighed samt en vurdering af 
den moralske risiko. Der skal i rapporten 
tillige tages stilling til, i hvilken 
udstrækning alle de forskellige mål og 
tiltag fortsat er relevante.

Or. en

Ændringsforslag 1494
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Evalueringsrapporten skal navnlig 
indeholde en vurdering af, i hvor stort 
omfang målene er nået, samt af 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi. Der skal i 
rapporten tillige tages stilling til, i hvilken 
udstrækning alle de forskellige mål og 
tiltag fortsat er relevante.

2. Evalueringsrapporten skal navnlig 
indeholde en vurdering af, i hvor stort 
omfang målene er nået, samt af 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi samt 
virkningerne af integrationen af 
kønsaspektet. Der skal i rapporten tillige 
tages stilling til, i hvilken udstrækning alle 
de forskellige mål og tiltag fortsat er 
relevante.

Or. en

Ændringsforslag 1495
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det er relevant, skal 
evalueringen ledsages af et forslag til 
ændring af denne forordning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1496
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den efterfølgende 
evalueringsrapport skal bestå af en samlet 
vurdering af de instrumenter, der oprettes 
ved denne forordning, og indeholde 
oplysninger om virkningerne på lang sigt.

4. Den efterfølgende 
evalueringsrapport skal bestå af en samlet 
vurdering af den facilitet, der oprettes ved 
denne forordning, og indeholde 
oplysninger om virkningerne på lang sigt, 
navnlig med henblik på at opnå EU's 
klima-, miljø og kønsmål samt 
forbedringer af principperne for den 
europæiske søjle for sociale rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 1497
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den efterfølgende 
evalueringsrapport skal bestå af en samlet 
vurdering af de instrumenter, der oprettes 
ved denne forordning, og indeholde 
oplysninger om virkningerne på lang sigt.

4. Den efterfølgende 
evalueringsrapport skal bestå af en samlet 
vurdering af de instrumenter, der oprettes 
ved denne forordning, og indeholde 
oplysninger om virkningerne på lang sigt, 
herunder ligestilling mellem kønnene.

Or. en

Ændringsforslag 1498
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4a, 9, 17 og 19, 
tillægges Kommissionen indtil den 31. 
december 2027.
3. Den i artikel 9, 17 og 19 
omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
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Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Kommissionen vedtager de 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
stk. 2, senest den 31. december 2020, for 
at sikre, at den træder i kraft den 1. juli 
2021. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 9, 17 og 19 træder i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for 
en frist på tre måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1499
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Forslag til forordning
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a
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Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, 14 og 19, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 
2027.
3. Den i artikel 4, 14 og 19 
omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 4, 14 og 19, træder i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for 
en frist på to måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en
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Ændringsforslag 1500
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a
Budgetkontrol

1. Senest den 1. marts efter 
afslutningen af hvert regnskabsår sender 
Kommissionens regnskabsfører 
facilitetens foreløbige regnskab ledsaget 
af beretningen om den budgetmæssige og 
økonomiske forvaltning i regnskabsåret til 
Revisionsretten. Agenturets 
regnskabsfører sender desuden 
beretningen om den budgetmæssige og 
økonomiske forvaltning til Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 
31. marts det følgende år.
2. Efter at have modtaget 
Revisionsrettens kommentarer til 
myndighedens foreløbige regnskab i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 245 og 246 
udarbejder Kommissionen myndighedens 
endelige regnskab og sender det til 
styrelsesrådet til udtalelse.
3. På Europa-Parlamentets 
anmodning forelægger Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 261, stk. 3, i 
finansforordningen alle de oplysninger, 
der er nødvendige for, at 
dechargeproceduren vedrørende det 
pågældende regnskabsår kan forløbe 
tilfredsstillende.
4. Efter henstilling fra Rådet, der 
træffer afgørelse med kvalificeret flertal, 
meddeler Europa-Parlamentet senest den 
15. maj i år n + 2 myndigheden decharge 
for gennemførelsen af budgettet, der 
omfatter indtægter fra Den Europæiske 
Unions almindelige budget og kompetente 
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myndigheder, for regnskabsåret n.
5. Det endelige årsregnskab 
offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensfacilitetens omfang begrunder et almindelig dechargeprocedure.

Ændringsforslag 1501
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Forslag til forordning
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 16a, 17, 17a og 18, 
tillægges Kommissionen indtil den 31. 
december 2027.
3. Den i artikel 16a, 17, 17a og 18 
omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet.
4. En afgørelse om tilbagekaldelse af 
delegationen af beføjelser bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 16a, 17, 17a og 18 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 



PE657.421v02-00 206/215 AM\1214176DA.docx

DA

fra meddelelsen af den pågældende 
retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, 
eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet 
inden udløbet af denne frist begge har 
underrettet Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse.

Or. en

Ændringsforslag 1502
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a
Beskyttelse af Unionens finansielle 

interesser
1. Med forbehold for artikel 19 
træffer Kommissionen egnede 
foranstaltninger til at sikre, at når der 
gennemføres handlinger, som finansieres 
i henhold til denne forordning, bliver 
Unionens finansielle interesser beskyttet 
ved anvendelse af foranstaltninger til 
forebyggelse af svig, bestikkelse og andre 
ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol 
og, hvis der konstateres 
uregelmæssigheder, ved inddrivelse af de 
uretmæssigt udbetalte beløb samt efter 
omstændighederne ved administrative 
sanktioner og bøder, der skal være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsens grovhed og have 
afskrækkende virkning.
2. Kommissionen eller dens 
befuldmægtigede og Revisionsretten har 
beføjelse til gennem bilagskontrol og 
kontrol på stedet at kontrollere alle 
tilskudsmodtagere, kontrahenter og 
underkontrahenter, som har modtaget 
EU-midler. Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan foretage 
kontrol og inspektion på stedet hos 
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økonomiske aktører, der direkte eller 
indirekte er berørt af sådanne midler, i 
overensstemmelse med de procedurer, der 
er fastlagt i Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2185/96 med henblik på at fastslå, 
hvorvidt svig, korruption eller andre 
former for ulovlige aktiviteter har 
betydning for Unionens finansielle 
interesser i forbindelse med en 
bevillingsaftale eller en 
bevillingsbeslutning eller en kontrakt 
vedrørende EU-midler. Samarbejdsaftaler 
med tredjelande og internationale 
organisationer, aftaler om tilskud, 
afgørelser om ydelse af tilskud og 
kontrakter som følge af gennemførelsen 
af denne forordning skal udtrykkeligt give 
Kommissionen, Revisionsretten og OLAF 
beføjelse til at foretage en sådan kontrol 
og inspektion på stedet, uden at dette 
griber ind i første og andet afsnit.
3. Modtagere af EU-midler skal i en 
periode på fem år efter den seneste 
betaling i forbindelse med et projekt sikre, 
at alle bilag vedrørende udgifter til det 
pågældende projekt er tilgængelige for 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 1503
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25c
Revisionsrettens revision

1. Den eksterne revision af de 
aktiviteter, der udøves i overensstemmelse 
med nærværende forordning, udføres af 
Revisionsretten i overensstemmelse med 
artikel 287 i TEUF.
2. Med henblik på denne artikels stk. 
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1 gives Revisionsretten efter at have 
anmodet om det og i overensstemmelse 
med artikel 287, stk. 3, i TEUF fuld 
adgang til alle dokumenter og 
oplysninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dens opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 1504
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse ved hjælp af 
synlig mærkning med Unionen, navnlig 
ved promovering af tiltagene og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden. Modtagerne 
sikrer den obligatoriske synlighed af 
udgifterne under faciliteten ved at mærke 
de støttede projekter tydeligt som et "EU-
initiativ for genopretning".

Or. en

Ændringsforslag 1505
Nicolae Ştefănuță

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
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forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne, de sociale medier og 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 1506
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
målgruppen, herunder via medierne på 
ikke-diskriminerende vis.

Or. en

Ændringsforslag 1507
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende de instrumenter, der oprettes 
ved denne forordning, samt tiltag og 
resultater i forbindelse hermed. De 
finansielle midler, der afsættes til de 
instrumenter, der oprettes ved denne 
forordning, skal også bidrage til den 
institutionelle formidling af Unionens 
politiske prioriteter, for så vidt som de 
vedrører målene i artikel 4.

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende den facilitet, der oprettes ved 
denne forordning, samt tiltag og resultater i 
forbindelse hermed. De finansielle midler, 
der afsættes til den facilitet, der oprettes 
ved denne forordning, skal også bidrage til 
den institutionelle formidling af Unionens 
politiske prioriteter, for så vidt som de 
vedrører målene i artikel 4.

Or. en
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Ændringsforslag 1508
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved promoveringen af 
foranstaltningerne og deres resultater 
inddrager modtagerne af EU-midler 
medlemmer af Europa-Parlamentet, som 
kommer fra samme region som 
modtagerne.

Or. en

Ændringsforslag 1509
Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 9 og artikel 17, 
tillægges Kommissionen indtil den 31. 
december 2027.
3. Den i artikel 9 og 17 omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.



AM\1214176DA.docx 211/215 PE657.421v02-00

DA

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 9 og 17 træder i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på tre måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1510
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 14, tillægges 
Kommissionen frem til den 31. december 
2028.
3. Den i artikel 14 omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
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tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er beskrevet i den pågældende afgørelse, 
til ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 1511
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Artikel 107, 108 og 109 i TEUF finder 
ikke anvendelse på finansiering af de i 
artikel 5 omhandlede ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 1512
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Forslag til forordning
Artikel 26 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26b
I denne forordning, og hvis reglerne for 
statsstøtte finder anvendelse, kan de 
maksimale støtteintensiteter for 
investeringer foretaget af SMV'er og store 
virksomheder som anført i forordning 
702/2014 og i de europæiske 
retningslinjer for statsstøtte i landbrugs- 
og skovbrugssektoren samt i landområder 
for 2014-2020, øges med 20 %, forudsat at 
den maksimale kombinerede støtte ikke 
overstiger 90 %.

Or. en

Ændringsforslag 1513
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 
Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, 
finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 1514
Jens Geier, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
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Udvalgsprocedure
1. Kommissionen bistås af et udvalg. 
Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, 
finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 1515
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 
Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, 
finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 1516
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 
Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, 
finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 
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182/2011 anvendelse.
Or. en

Ændringsforslag 1517
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 
Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1518
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse.

udgår

Or. en


