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

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Reguljära löpande budgetutgifter ska inte 
anses vara stödberättigande inom 
faciliteten för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1068
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionen samarbeta nära med den 
berörda medlemsstaten. Kommissionen får 
komma med synpunkter eller begära 
ytterligare information. Den berörda 
medlemsstaten ska tillhandahålla den 
begärda ytterligare informationen och får 
vid behov revidera planen innan den 
officiellt lämnas in.

1. Vid bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionen samarbeta nära med den 
berörda medlemsstaten. Kommissionen får 
komma med synpunkter eller begära 
ytterligare information. Den berörda 
medlemsstaten ska tillhandahålla den 
begärda ytterligare informationen och får 
vid behov revidera planen innan den 
officiellt lämnas in. Kommissionen ska 
samråda med arbetsmarknadens parter i 
det berörda landet, i samarbete med 
europeiska arbetsmarknadsparter, för att 
samla deras synpunkter kring egenansvar, 
enhetlighet och effektivitet beträffande 
den nationella planen för återhämtning 
och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1069
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionen samarbeta nära med den 
berörda medlemsstaten. Kommissionen får 
komma med synpunkter eller begära 
ytterligare information. Den berörda 
medlemsstaten ska tillhandahålla den 
begärda ytterligare informationen och får 
vid behov revidera planen innan den 
officiellt lämnas in.

1. Vid bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens och i 
förekommande fall uppdateringar av den 
ska kommissionen samarbeta nära med den 
berörda medlemsstaten. Kommissionen får 
komma med synpunkter om utkasten till 
planer eller begära ytterligare information. 
Den berörda medlemsstaten ska 
tillhandahålla den begärda ytterligare 
informationen och får vid behov revidera 
utkastet till plan innan den officiellt 
lämnas in.

Or. en

Ändringsförslag 1070
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska samråda med 
lokala och regionala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, organisationer i 
det civila samhället och andra relevanta 
aktörer i det berörda landet, i synnerhet i 
samarbete med europeiska 
arbetsmarknadsparter, för att samla deras 
synpunkter kring egenansvar, enhetlighet 
och effektivitet beträffande den nationella 
planen för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1071
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska i sin 
utvärdering beakta de synergier som 
skapas mellan olika medlemsstaters 
planer för återhämtning och resiliens och 
komplementariteten mellan dessa planer 
och andra investeringsplaner på nationell 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 1072
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta facilitetens mer övergripande mål 
enligt artikel 4, den analytiska information 
om den berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen, de strategiska 
politiska inriktningar på reformer och 
offentliga investeringar som diskuterats 
av rådet och Europaparlamentet, de 
erfarenheter av reformer som förvärvats 
genom stödprogrammet för 
strukturreformer och instrumentet för 
tekniskt stöd, samt den motivering och de 
delar som tillhandahållits av den berörda 
medlemsstaten, i enlighet med artikel 15.3, 
samt all annan relevant information, 
särskilt den som ingår i den berörda 
medlemsstatens nationella reformprogram 
och nationella energi- och klimatplan.

Or. en

Ändringsförslag 1073
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- 
och klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, EU-strategin för 
jämställdhet 2020–2025, de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning och, i 
tillämpliga fall, information från det 
tekniska stöd som erhållits via instrumentet 
för tekniskt stöd samt informationen i den 
årliga rapporten om rättsstatsprincipen, 
resultattavlan för rättskipningen i EU, 
den sociala resultattavlan eller eventuella 
rekommendationer från kommissionen. 
Kommissionen ska även begära att en 
oberoende expert gör en 
konsekvensbedömning ur ett 
jämställdhetsperspektiv av planen, eller 
utföra en sådan bedömning på egen hand.

Or. en

Ändringsförslag 1074
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
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tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd. 
Kommissionen ska även begära att 
oberoende experter gör en 
konsekvensbedömning ur ett 
jämställdhetsperspektiv av planen, eller 
utföra en sådan bedömning på egen hand.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd. 
Kommissionen ska även begära att en 
oberoende expert gör en 
konsekvensbedömning ur ett 
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jämställdhetsperspektiv av planen, eller 
utföra en sådan bedömning på egen hand.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den senaste europeiska 
planeringsterminen, den senast utfärdade 
rådsrekommendationen om den 
ekonomiska politiken för euroområdet till 
medlemsstater med euro som valuta, samt 
den motivering och de delar som 
tillhandahållits av den berörda 
medlemsstaten, i enlighet med artikel 15.3, 
samt all annan relevant information, 
särskilt den som ingår i den berörda 
medlemsstatens nationella reformprogram 
och nationella energi- och klimatplan och, i 
tillämpliga fall, information från det 
tekniska stöd som erhållits via instrumentet 
för tekniskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 1077
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen bedömer planen 2. När kommissionen bedömer planen 
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för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd. 
En särskild, flerspråkig webbplats med 
stöd och information bör planeras.

Or. en

Ändringsförslag 1078
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den motivering och de delar som 
tillhandahållits av den berörda 
medlemsstaten, i enlighet med artikel 15.3, 
samt all annan relevant information, 
särskilt den som ingår i den berörda 
medlemsstatens nationella reformprogram 
och nationella energi- och klimatplan och, i 
tillämpliga fall, information från det 
tekniska stöd som erhållits via instrumentet 
för tekniskt stöd.

Or. en
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Ändringsförslag 1079
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram, sannolikheten för att 
planen för återhämtning och resiliens inte 
fullföljs och, i tillämpliga fall, information 
från det tekniska stöd som erhållits via 
instrumentet för tekniskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 1080
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information som 
finns tillgänglig om den berörda 
medlemsstaten samt den motivering och de 
delar som tillhandahållits av den berörda 
medlemsstaten, i enlighet med artikel 15.3, 
samt all annan relevant information, 
särskilt den som ingår i den berörda 
medlemsstatens nationella reformprogram 
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berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

och nationella energi- och klimatplan och, i 
tillämpliga fall, information från det 
tekniska stöd som erhållits via instrumentet 
för tekniskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 1081
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska bedöma om 
planen för återhämtning och resiliens 
uppfyller följande övergripande krav som 
anges i artikel 4a:
– om investeringsprojekten ingår i 
strategiska investeringsplaner för 
tredjeländer och faller inom ramen för 
faktorer som sannolikt kommer att 
påverka säkerheten eller den allmänna 
ordningen, som ska beaktas av 
medlemsstaterna och kommissionen enligt 
artikel 4 i förordning 2019/452,
– om de åtgärder som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens inte ersätter 
återkommande nationella budgetutgifter 
och respekterar principen om 
additionalitet från unionsfinansiering,
– om planen för återhämtning och 
resiliens följer principerna i EU-strategin 
för jämställdhet 2020–2025,
– om planen för återhämtning och 
resiliens kommer att skapa europeiskt 
mervärde,
– om planen för återhämtning och 
resiliens följer de minimifördelningar som 
anges i artikel 4a.
Om planen för återhämtning och resiliens 
inte uppfyller de övergripande krav som 
förtecknas ovan kommer planen inte att 
anses vara stödberättigande. Den berörda 
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medlemsstaten får göra en ansökan om 
tekniskt stöd inom ramen för instrumentet 
för tekniskt stöd för att förbättra 
utarbetandet av förslaget under 
kommande cykler.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska bedöma om 
planen för återhämtning och resiliens 
uppfyller följande övergripande krav som 
anges i artikel 14.1a:
– om investeringsprojekten ingår i 
strategiska investeringsplaner för 
tredjeländer och faller inom ramen för 
faktorer som sannolikt kommer att 
påverka säkerheten eller den allmänna 
ordningen, som ska beaktas av 
medlemsstaterna och kommissionen enligt 
artikel 4 i förordning 2019/452,
– om de åtgärder som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens inte ersätter 
återkommande nationella budgetutgifter 
och respekterar principen om 
additionalitet från unionsfinansiering,
– om planen för återhämtning och 
resiliens följer den minimifördelning som 
anges i artikel 14.1a.
Om planen för återhämtning och resiliens 
inte uppfyller de övergripande krav som 
förtecknas ovan kommer planen inte att 
anses vara stödberättigande. Den berörda 
medlemsstaten får göra en ansökan om 
tekniskt stöd inom ramen för instrumentet 
för tekniskt stöd för att förbättra 
utarbetandet av förslaget under 
kommande cykler.

Or. en
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Ändringsförslag 1083
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen och dess bidrag till att 
uppnå sunda offentliga finanser på 
medellång sikt, som säkerställer 
hållbarhet i de offentliga finanserna eller 
en snabb utveckling mot sådan 
hållbarhet, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 1084
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, omställningen till en 
motståndskraftig omsorgsekonomi och 
främjande av jämställdhet mellan könen, 
och ska i detta syfte beakta följande 
kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 1085
Agnès Evren
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen och till unionens utökade 
strategiska autonomi, och ska i detta syfte 
beakta följande kriterier:

Or. fr

Ändringsförslag 1086
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens, och ska i 
detta syfte beakta följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 1087
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till det tillämpningsområde och de 
mål som anges i artiklarna 3 och 4, och 
ska i detta syfte beakta följande kriterier:

Or. en
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Ändringsförslag 1088
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna, sociala och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen liksom 
omsorgsomställningen, och ska i detta 
syfte beakta följande kriterier:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 

3. Kommissionen ska bedöma 
ändamålsenligheten, effektiviteten, 
relevansen och enhetligheten i planen för 
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bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

återhämtning och resiliens, och ska i detta 
syfte beakta följande faktorer:

Or. en

Ändringsförslag 1091
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

3. Kommissionen ska bedöma 
ändamålsenligheten, effektiviteten, 
relevansen och enhetligheten i planen för 
återhämtning, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 1092
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

3. Kommissionen ska bedöma 
relevansen för EU:s politiska 
prioriteringar, ändamålsenligheten, 
effektiviteten och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens, och ska i 
detta syfte beakta följande faktorer:

Or. en

Ändringsförslag 1093
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1095
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 

utgår
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planeringsterminen.
Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

(a) Om den motivering som ges i 
planen kommer att bidra till att effektivt ta 
itu med de utmaningar som fastställts i de 
relevanta landsspecifika 
rekommendationer, inbegripet 
finanspolitiska aspekter av dessa samt 
rekommendationer enligt artikel 6 i 
förordning nr 1176/2011, som riktats till 
den berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, och för länderna i 
euroområdet ska särskild uppmärksamhet 
ägnas de rekommendationer för 
euroområdet som antagits av Europeiska 
rådet. De åtgärder som anpassats till de 
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landsspecifika rekommendationerna ska 
prioriteras vid fördelningen av medel.

Or. en

Ändringsförslag 1098
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

(a) Om planen för återhämtning och 
resiliens är förenlig med de pelare som 
anges i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de senaste relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
riktats till den berörda medlemsstaten, 
utmaningar och prioriteringar som 
identifierats i den senast utfärdade 
rådsrekommendationen om den 
ekonomiska politiken för euroområdet till 
de medlemsstater vars valuta är euro, och 
i andra relevanta dokument som officiellt 
antagits av kommissionen inom den 
europeiska planeringsterminen.
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Or. en

Ändringsförslag 1100
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer, inbegripet 
finanspolitiska aspekter av dessa samt 
rekommendationer enligt artikel 6 i 
förordning nr 1176/2011, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

Or. en

Ändringsförslag 1101
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

(a) Om planen förväntas bidra effektivt 
till det tillämpningsområde som anges i 
artikel 3 och de mål som anges i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 1102
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer, kopplade till de 
ekonomiska, sysselsättningsmässiga eller 
sociala effekterna av pandemin, som 
riktats till den berörda medlemsstaten, eller 
i andra relevanta dokument som officiellt 
antagits av kommissionen inom den 
europeiska planeringsterminen.

Or. en

Ändringsförslag 1103
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

(a) Relevans för EU:s politiska 
prioriteringar:

Om planen överensstämmer med den 
minimitilldelning till europeiska 
prioriterade politikområden som avses i 
artikel 14.1a.

Or. en

Ändringsförslag 1104
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer, inbegripet 
finanspolitiska aspekter, som riktats till 
den berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten och i de nationella 
reformprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 1106
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som antagits av 
kommissionen inom den europeiska 
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planeringsterminen. planeringsterminen.
Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Om det i en medlemsstat rådet 
obalans eller oskälig obalans enligt 
kommissionens slutsatser efter en 
djupgående granskning ska en förklaring 
ges av hur rekommendationerna enligt 
artikel 6 i förordning (EU) nr 1176/2011 
ska följas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Om planen för återhämtning och 
resiliens följer den minimifördelning som 
anges i artikel 14.1 för de europeiska 
prioriteringar som förtecknas i artikel 3.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Ändamålsenlighet:
Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till att stärka den inre 
marknaden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Om planen förväntas ha en 
bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ändamålsenlig 
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övervakning och effektivt genomförande 
av planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet den planerade tidsplanen, 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ae (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ae) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till den gröna och 
digitala omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led af (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(af) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 1115
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till den gröna och 
digitala omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1116
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till den gröna och 
digitala omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1117
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till den gröna och 
digitala omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt stärka potentialen för hållbar 
tillväxt, skapar arbetstillfällen av hög 
kvalitet och ökar den ekonomiska, sociala 
och institutionella resiliensen och 
krisberedskapen hos den berörda 
medlemsstaten, samtidigt som man 
främjar att det genomförs en 
könsbalanserad politik för att lindra 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
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sammanhållningen.
Or. en

Ändringsförslag 1118
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till den gröna och 
digitala omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Hur planen effektivt bidrar till den 
gröna och digitala omställningen i enlighet 
med EU-taxonomin och principen orsaka 
inte betydande skada, och hur planen 
bidrar till de mål som anges i de 
nationella energi- och klimatplanerna och 
till omställningen till klimatneutralitet till 
2030 eller senast 2050, samt till de mål 
som anges i förordning 2018/1999 (den 
europeiska klimatlagen).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den, i synnerhet 
om planen innehåller åtgärder som syftar 
till att överbrygga den digitala klyftan i 
EU-medlemsstaterna och åtgärder som 
främjar den digitala kompetensen.

Or. en

Ändringsförslag 1120
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den, inbegripet 
om planen följer principen orsaka inte 
betydande skada, som avses i förordning 
(EU) nr 2020/852.

Or. en

Ändringsförslag 1121
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till den gröna och 
digitala omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt genomföra unionens och 
medlemsstaternas åtaganden, särskilt 
Parisavtalet, FN:s mål för hållbar 
utveckling och den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1122
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen samt omställningen till en 
motståndskraftig omsorgsekonomi eller 
tar itu med de utmaningar som följer av 
den.

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen samt omsorgsomställningen 
eller tar itu med de utmaningar som följer 
av den.

Or. en

Ändringsförslag 1124
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till den gröna och 
digitala omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om minst 50 % av det belopp som 
begärs till planen förväntas bidra till 
integrering av klimatåtgärder och 
miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 1125
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen är förenlig med en 
färdväg för att begränsa den globala 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriella nivåer och unionens 
klimat- och miljömål, samt i synnerhet om 
minst 40 % av den beräknade totala 
kostnaden för alla planer för 
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återhämtning och resiliens anslås till 
verksamheter som väsentligt bidrar till 
begränsning av klimatförändringar eller 
anpassning till klimatförändringar i 
enlighet med artiklarna 10 och 11 i 
förordning (EU) 2020/852 och minst 10 % 
av den beräknade kostnaden för alla 
planer för återhämtning och resiliens 
anslås till verksamheter som väsentligt 
bidrar till något av de andra miljömålen 
enligt den förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 1126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om bedömningen av klimat och 
biologisk mångfald utförts på ett korrekt 
sätt för varje åtgärd inom ramen för 
planen för återhämtning och resiliens och 
om varje åtgärd inom ramen för 
medlemsstatens plan för återhämtning 
och resiliens inte orsakar skada för något 
av de miljömål som anges i förordning 
(EU) 2020/852 i enlighet med artikel 17 i 
samma förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1127
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till den digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den, däribland 
proportionerliga åtgärder för att motverka 
de hälsorisker som utbyggnaden av den 
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nya generationens digitala teknik medför.
Or. en

Ändringsförslag 1128
Martin Hojsík

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om åtgärderna kommer att bidra 
till att uppnå målet på 37 % till 
integrering av klimatåtgärder på grundval 
av den metod som tillhandahålls av 
kommissionen i enlighet med artikel 14.2.

Or. en

Ändringsförslag 1129
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om åtgärderna kommer att bidra 
till att uppnå målet på 40 % till 
integrering av klimatåtgärder på grundval 
av den metod som tillhandahålls av 
kommissionen i enlighet med artikel 14.2.

Or. en

Ändringsförslag 1130
Linea Søgaard-Lidell

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till att genomföra 
FN:s mål för hållbar utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 1131
Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen innehåller åtgärder 
som syftar till att minska beroendet 
gentemot tredjeländer på strategiska 
områden.

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt stärker unionens strategiska 
oberoende.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Effektivitet:
Or. en

Ändringsförslag 1134
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om medlemsstaternas motivering 
på grundval av den metod som avses i 
artikel 14.1c för att påvisa att alla 
reformer och investeringar som planeras 
inom ramen för planen för återhämtning 
och resiliens är förenliga med principen 
orsaka inte betydande skada och kraven 
rörande minimiskyddsåtgärder, om det 
genom planen undviks potentiella 
inlåsningseffekter med avseende på 
koldioxid och om uppskattningen av 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens som tilldelas miljömål är 
trovärdig och uppfyller kraven i artikel 
14.1c.

Or. en

Ändringsförslag 1135
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om kommissionens metod för att 
spåra genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter har använts 
på korrekt sätt, om varje åtgärd i 
medlemsstatens plan för återhämtning 
och resiliens förväntas säkerställa att 
minst 30 % av det belopp som begärs för 
planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att genomföra principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och om ingen av de reformer eller 
investeringar som får stöd genom 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
strider mot genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 1136
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 1137
Martin Hojsík

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om åtgärderna kommer att bidra 
till att uppnå det övergripande 
utgiftsmålet på 10 % till biologisk 
mångfald på grundval av den metod som 
tillhandahålls av kommissionen i enlighet 
med artikel 14.2.

Or. en

Motivering

 Målet på 10 % till biologisk mångfald kan enklare uppnås genom klimatrelaterade utgifter.

Ändringsförslag 1138
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till att genomföra 
FN:s mål för hållbar utveckling och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1139
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om åtgärderna kommer att bidra 
till att uppnå utgiftsmålet på 10 % till 
biologisk mångfald på grundval av den 
metod som tillhandahålls av 
kommissionen i enlighet med artikel 14.2.

Or. en

Ändringsförslag 1140
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Om planen innehåller åtgärder 
som förväntas främja ett öppet och 
tillgängligt digitalt samhälle och en 
ekonomi av samma slag, och inbegriper 
en förklaring av hur åtgärderna 
överensstämmer med principerna för 
interoperabilitet, energieffektivitet och 
dataskydd, samt hur de tar itu med de 
utmaningar som följer av omställningen, 
bland annat vad gäller skillnader i 
digitalisering, bristande jämställdhet och 
otillräcklig digital tillgänglighet samt låg 
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digital kompetens.
Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till EU:s klimat- och 
miljömål, särskilt när det gäller att uppnå 
unionens uppdaterade klimatmål för 2030 
och målet om klimatneutralitet senast 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 1142
Martin Hojsík

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Om åtgärderna är förenliga med 
de riktlinjer för principen orsaka inte 
betydande skada, som avses i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 1143
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Om åtgärderna är förenliga med 
riktlinjerna för principen orsaka inte 



AM\1214176SV.docx 37/215 PE657.421v02-00

SV

betydande skada, som avses i artikel 3.
Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bd) Om planen innehåller åtgärder 
som säkerställer att minst 37 % av det 
belopp som begärs för planen för 
återhämtning och resiliens bidrar till 
integrering av klimatmål på grundval av 
den metod som kommissionen 
tillhandahåller i enlighet med artikel 
14.2a och en demonstration av hur 
åtgärderna väsentligt minskar det 
nationella underskottet av klimatvänliga 
investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 1145
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bd) Om den plan för jämställdhet som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens på ett effektivt sätt tar itu med 
konsekvenserna av de jämlikhetsproblem 
som uppstått under krisen och säkerställer 
jämställdhet mellan könen, i synnerhet 
inom sysselsättning, lika lön och tillgång 
till finansiering, samt om den innehåller 
åtgärder för att förebygga och motverka 
könsrelaterat våld och våld i hemmet 
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liksom sexuella trakasserier.
Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om planen förväntas ha en 
bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1147
Margarida Marques, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om planen förväntas ha en 
bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten.

(c) Om planen är kopplad till reformer 
som genomförs eller planeras inom ramen 
för stödprogrammet för strukturreformer 
eller instrumentet för tekniskt stöd och 
förväntas ha en bestående inverkan på den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 1148
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om planen förväntas ha en 
bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten.

(c) Om planen förväntas ha en 
bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten, särskilt vad gäller 
kvaliteten på och hållbarheten för de 
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arbetstillfällen som skapas.
Or. en

Ändringsförslag 1149
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om den plan för jämställdhet som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens på ett effektivt sätt tar itu med de 
jämlikhetsproblem som uppstått under 
krisen, säkerställer jämställdhet mellan 
könen, i synnerhet inom sysselsättning, 
lika lön och tillgång till finansiering, 
bidrar till att främja principen om 
jämställdhetsintegrering och 
undanröjande av könsdiskriminering, 
samt innehåller åtgärder för att förebygga 
och motverka könsrelaterat våld och våld 
i hemmet liksom sexuella trakasserier.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om den plan för jämställdhet som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens på ett effektivt sätt tar itu med de 
jämlikhetsproblem som uppstått under 
krisen och säkerställer jämställdhet 
mellan könen, i synnerhet inom 
sysselsättning och tillgång till 
finansiering, samt innehåller åtgärder för 
att förebygga och motverka könsrelaterat 



PE657.421v02-00 40/215 AM\1214176SV.docx

SV

våld och våld i hemmet.
Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Relevans:
Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen. 

Or. en

Ändringsförslag 1153
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 

utgår
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ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 1154
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1155
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen under den europeiska 
planeringsterminen 2020, samt om den 
bidrar till att genomföra unionens klimat- 
och miljömål, de territoriella planerna för 
en rättvis omställning inom ramen för 
Fonden för en rättvis omställning och 
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EU-strategin för jämställdhet 2020–2025.
Or. en

Ändringsförslag 1156
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas behandla de 
allra senaste strategiska inriktningar som 
diskuterats av Europaparlamentet och 
rådet för reformer och offentliga 
investeringar som bidrar till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, säkerställa en 
välfungerande inre marknad, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 1157
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka den allt snabbare utvecklingen av 
verksamheter som är förenliga med 
Parisavtalet om klimatet och minskningen 
av verksamheter som inte är det, 
sysselsättningen och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minska krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en
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Ändringsförslag 1158
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser i de regioner och territorier 
som har högst arbetslöshet inom 
medlemsstaterna och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 1159
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om samråd har genomförts i 
omfattande utsträckning med lokala och 
regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, arbetsgivare, lokalsamhällen, 
organisationer i det civila samhället och 
alla övriga berörda aktörer både på 
nationell och på regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 1160
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, 
jämställdhetsinriktad sysselsättning och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens 
samt till en ökad jämställdhet mellan 
könen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen, 
sociala framsteg och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minska ojämlikhet och krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 1162
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen, 
sociala framsteg och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minska ojämlikhet och krisens 
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konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 1163
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, den långsiktiga 
konkurrenskraften, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, produktiviteten, 
sysselsättningen och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minska krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen, 
jämställdheten mellan könen och den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 1166
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska, territoriella och sociala 
resiliens, minska krisens ekonomiska, 
sociala och demografiska konsekvenser 
och bidra till en ökad ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning och 
konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 1167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
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och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska, budgetmässiga och sociala 
resiliens, minska krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 1168
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka den gröna tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minska krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 1169
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska, sociala och 
demografiska konsekvenser och bidra till 
en ökad ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 1170
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens i 
samband med återhämtningen efter 
krisen och minska krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 1171
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Om åtgärderna i planen förväntas 
leda till förbättringar avseende 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och dess åtföljande 
sociala resultattavla.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Samstämmighet:
Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för att 
genomföra reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.

Or. en

Ändringsförslag 1174
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt tar itu med brister 
beträffande de värden som förankras i 
artikel 2 i EU-fördraget.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) Om reformåtagandena utgör ett 
heltäckande reformpaket.

Or. en

Ändringsförslag 1176
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen.

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, är förenlig 
med principen om kostnadseffektivitet och 
står i proportion till den förväntade 
effekten på ekonomin och sysselsättningen, 
samt om kostnaderna är direkt kopplade 
till de tillväxtfrämjande reformer och 
hållbara investeringar som lämnats in.

Or. en

Ändringsförslag 1178
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, och om 
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ekonomin och sysselsättningen. planen är förenlig med konceptet för en 
sund ekonomisk förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 1179
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen.

(e) Effektivitet:

Om den motivering som medlemsstaten 
lämnat för de uppskattade totala 
kostnaderna för den inlämnade planen är 
rimlig, trovärdig och förenlig med 
principen om kostnadseffektivitet, och står 
i proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 1180
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen.

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen samt är 
förenlig med lagstiftningen i egenskap av 
utbetalningsplan.

Or. en
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Ändringsförslag 1181
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen.

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är tillräcklig för de framsteg som 
krävs för att uppnå miljömålen och 
trovärdig i förhållande till effekten på 
ekonomin och sysselsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 1182
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen.

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig och 
kostnadseffektiv i förhållande till den 
förväntade effekten på ekonomin och 
sysselsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 1183
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Om planen för återhämtning och 
resiliens tillhandahåller tillräckliga 
garantier för att den är förenlig med 
reglerna i budgetförordningen om 
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intressekonflikter i samband med 
genomförandet av EU:s budget.

Or. en

Ändringsförslag 1184
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Hur planen för återhämtning och 
resiliens passar in i medlemsstatens plan 
på medellång sikt för att (åter)upprätta 
sunda offentliga finanser i enlighet med 
unionens ram för ekonomisk styrning.

Or. en

Ändringsförslag 1185
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 

utgår
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genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.

Or. en

Ändringsförslag 1187
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.

(f) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, delmålen och målen samt de 
relaterade indikatorerna, som innehåller 
framsteg när det gäller att förbättra 
resultaten inom de områden som omfattas 
av den sociala resultattavlan.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.

(f) Om de åtgärder och utgifter som 
föreslås medför europeiskt mervärde.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.

(f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av tillväxtfrämjande 
reformer och hållbara offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
planerade tidsplanen, delmålen och målen 
samt de relaterade indikatorerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1191
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, delmålen och målen samt de 
relaterade indikatorerna.

(g) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, delmålen och målen samt de 
relaterade indikatorerna, som inbegriper 
framsteg när det gäller att förbättra 
resultaten inom de områden som ingår i 
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den sociala resultattavlan.
Or. en

Ändringsförslag 1192
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, delmålen och målen samt de 
relaterade indikatorerna.

(g) Samstämmighet:

Om de arrangemang som föreslagits av de 
berörda medlemsstaterna förväntas 
säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, delmålen och målen samt de 
relaterade indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 1193
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, delmålen och målen samt de 
relaterade indikatorerna.

(g) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, vetenskapligt baserade och 
tidsbundna delmålen och målen samt 
hållbarhetsindikatorerna.

Or. en
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Ändringsförslag 1194
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, delmålen och målen samt de 
relaterade indikatorerna.

(g) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, delmålen och målen, 
sannolikheten för att målen inte uppnås 
samt de relaterade indikatorerna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, delmålen och målen samt de 
relaterade indikatorerna.

(g) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, tydliga delmål och mål samt de 
relaterade indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 1196
Csaba Molnár

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om skyldigheten att inbegripa 
berörda parter i förfarandet för 
utarbetande av planerna för återhämtning 
och resiliens enligt artikel 15.5 i denna 
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förordning samt om den europeiska 
uppförandekoden för partnerskap har 
uppfyllts fullt ut i enlighet med 
partnerskapsprincipen. 
Partnerskapsförfarandet ska innehålla ett 
öppet offentligt samråd som omfattar 
minst 30 dagar via internet, som ska 
annonseras i hela nationen. Nationella 
planer för användning av faciliteten för 
återhämtning och resiliens ska fullt ut 
respektera partnerskapsförfarandet, och 
hänsyn ska tas till hur bidragen från 
berörda parter har beaktats. Detta ska 
vara en förutsättning för att godkänna de 
nationella planerna för utnyttjande av 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
och överföringen av medel till respektive 
nationell regering.

Or. en

Ändringsförslag 1197
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om de utfrågningar som 
genomförs för att utarbeta planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet 
relevanta delmål och mål, säkerställer att 
lokala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter och företrädare för sociala rörelser 
ges faktisk möjlighet att delta i 
utarbetandet och genomförandet av 
planen.

Or. en

Ändringsförslag 1198
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om planen förväntas bidra 
effektivt till genomförandet av unionens 
och dess medlemsstaters åtaganden, 
särskilt Parisavtalet, FN:s nya klimat- och 
energimål för 2030, FN:s mål för hållbar 
utveckling, jämställdhetsintegrering och 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1199
Paul Tang, Luis Garicano

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till utvecklingen av viktig 
infrastruktur, i synnerhet i medlemsstater 
där BNP per capita är lägre än EU:s 
genomsnitt och statsskulden ligger på en 
hållbar nivå.

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om planen för återhämtning och 
resiliens följer principen orsaka inte 
betydande skada på grundval av de 
kriterier som fastställs av kommissionen i 
enlighet med artikel 14.1.

Or. en

Ändringsförslag 1202
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om planen för återhämtning och 
resiliens följer principen orsaka inte 
betydande skada på grundval av de 
kriterier som fastställs av kommissionen i 
enlighet med artikel 14.1.

Or. en

Ändringsförslag 1203
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.

Or. en



AM\1214176SV.docx 61/215 PE657.421v02-00

SV

Ändringsförslag 1204
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om planen för återhämtning och 
resiliens är förenlig med de sex pelare 
som anges i artikel 3 och minimibidragen 
för varje pelare respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 1205
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Om samråden för utarbetandet av 
planen för återhämtning och resiliens 
samt planerade dialoger, inbegripet 
relevanta delmål och mål, när det gäller 
genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens säkerställer att 
lokala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, organisationer i det civila 
samhället och andra berörda aktörer ges 
faktisk möjlighet att delta i utarbetandet 
och gynnas av genomförandet av planen 
för återhämtning och resiliens, enligt vad 
som föreskrivs i artikel 15.

Or. en

Ändringsförslag 1206
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led gb (nytt)



PE657.421v02-00 62/215 AM\1214176SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Om minst 40 % av det belopp som 
begärs för planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till integrering av 
klimatåtgärder och 10 % bidrar till 
åtgärder för biologisk mångfald och 
miljöhållbarhetsmål på grundval av den 
metod som kommissionen tillhandahåller 
i enlighet med artikel 14.1.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Om tillräcklig aktsamhet iakttas 
för att undvika korruption med medel 
från planerna och olaglig användning av 
medlen.

Or. en

Ändringsförslag 1208
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Om tillräcklig aktsamhet iakttas 
för att undvika korruption med medel 
från planerna och olaglig användning av 
medlen.

Or. en

Ändringsförslag 1209
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gc) Om samråden för utarbetandet av 
planen för återhämtning och resiliens 
samt planerade dialoger, inbegripet 
relevanta delmål och mål, när det gäller 
genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens säkerställer att 
lokala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, organisationer i det civila 
samhället, inbegripet icke-statliga 
miljöorganisationer m.fl., och andra 
berörda aktörer ges faktisk möjlighet att 
delta i utarbetandet och genomförandet av 
planen för återhämtning och resiliens 
samt att organisationen och 
genomförandet av partnerskap utförts i 
enlighet med kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 240/2014.

Or. en

Ändringsförslag 1210
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa bedömningskriterier ska tillämpas i 
enlighet med bilaga II.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – Punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda medlemsstaten har 
begärt ett lånestöd enligt artikel 12 ska 

4. Om den berörda medlemsstaten har 
begärt ett lånestöd enligt artikel 12 ska 
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kommissionen bedöma huruvida begäran 
om lånestöd uppfyller kriterierna i artikel 
13.1, särskilt om de ytterligare reformer 
och investeringar som berörs av 
låneansökan uppfyller 
bedömningskriterierna enligt punkt 3.

kommissionen bedöma huruvida begäran 
om lånestöd uppfyller kriterierna i artikel 
13.1, särskilt om de ytterligare 
tillväxtfrämjande reformer och hållbara 
investeringar som berörs av låneansökan 
uppfyller bedömningskriterierna enligt 
punkt 3.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid bedömningen av de planer för 
återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnat in får 
kommissionen ta hjälp av experter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1213
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid bedömningen av de planer för 
återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnat in får 
kommissionen ta hjälp av experter.

5. Vid bedömningen av de planer för 
återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnat in får 
kommissionen ta hjälp av experter. När 
sådan expertis avser arbetsrelaterad 
politik ska arbetsmarknadens parter delta.

Or. en

Ändringsförslag 1214
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Vid bedömningen av 
medlemsstaternas program för resiliens 
och återhämtning ska kommissionen 
främja och prioritera projekt av 
gränsöverskridande natur som kopplar 
samman flera olika medlemsstater.
I sin dialog med medlemsstaterna ska 
kommissionen uppmuntra synergieffekter 
mellan återhämtningsplanerna för olika 
medlemsstater.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Beslutsprocess

1. Efter att ha mottagit de årliga 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens för varje medlemsstat ska 
kommissionen genom en delegerad akt 
senast den 31 maj lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet med 
konsoliderade uppgifter om dessa 
nationella planer och en bedömning av 
konsekvenserna av de föreslagna 
åtgärderna för unionens ekonomi och vad 
gäller målen i den årliga strategin för 
hållbar tillväxt. Rapporten ska bland 
annat återspegla 
(a) hur faciliteten för återhämtning och 
resiliens bidrar till att uppnå EU:s mål för 
hållbar konkurrenskraft och en grön 
omställning, digitalisering, ekonomisk 
och social sammanhållning samt den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och institutionernas motståndskraft, 
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(b) det totala beloppet för de ekonomiska 
bidrag och lån för vilka åtaganden gjorts 
och som betalats ut till medlemsstaterna 
från faciliteten, samt volymen på de 
intäkter som avsatts för faciliteten, 
uppdelade per budgetpost. 

Or. en

Ändringsförslag 1216
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens beslut Kommissionens förslag och rådets 
genomförandebeslut

Or. en

Ändringsförslag 1217
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens beslut Beslut om tilldelning
Or. en

Ändringsförslag 1218
Jens Geier, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom 
fyra månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för 
återhämtning och resiliens. Om 
kommissionen gör en positiv bedömning 
av en plan för återhämtning och resiliens 

1. Kommissionen ska snarast möjligt 
utvärdera medlemsstatens officiella 
inlämning av planen för återhämtning och 
resiliens och föreslå ett belopp för det 
ekonomiska bidraget från faciliteten. Om 
kommissionen har gjort en positiv 
utvärdering av en plan för återhämtning 
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ska det beslutet fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras 
av medlemsstaten, inklusive delmål och 
mål, och det ekonomiska bidrag som 
tilldelas i enlighet med artikel 11.

och resiliens ska den förelägga 
Europaparlamentet och rådet ett förslag 
om utnyttjande av faciliteten. Beslutet om 
utnyttjande av faciliteten ska antas 
gemensamt av Europaparlamentet och 
rådet inom en månad efter att 
kommissionen lämnat förslaget. 
Europaparlamentet ska besluta med en 
majoritet av sina ledamöter och tre 
femtedelar av de avgivna rösterna, och 
rådet ska besluta med kvalificerad 
majoritet. Samtidigt med ett förslag till 
beslut om utnyttjande av faciliteten ska 
kommissionen förelägga 
Europaparlamentet och rådet ett förslag 
om överföring till de berörda 
budgetposterna. Vid eventuell oenighet 
ska ett trepartsmöte inledas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det 
beslutet fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras 
av medlemsstaten, inklusive delmål och 
mål, och det ekonomiska bidrag som 
tilldelas i enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom två 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1220
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom två 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Beslutet ska grundas på 
utvärderingen av planen för återhämtning 
och resiliens och på kommunikationen 
med den berörda medlemsstaten inklusive 
eventuella rättelser. Om kommissionen 
gör en positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt i enlighet med artikel 26a 
anta ett beslut inom två månader från det 
att medlemsstaten officiellt lämnat in 
planen för återhämtning och resiliens. Om 
kommissionen gör en positiv bedömning 
av en plan för återhämtning och resiliens 
ska det beslutet fastställa de 
tillväxtfrämjande reformer och hållbara 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive tydliga delmål 
och mål som krävs för att verkställa 
utbetalningarna av det ekonomiska bidrag 
som tilldelas i enlighet med artikel 11.

Or. en
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Ändringsförslag 1222
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för 
återhämtning och resiliens. Om 
kommissionen gör en positiv bedömning 
av en plan för återhämtning och resiliens 
ska det beslutet fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Efter att Europaparlamentet och 
rådet antagit ett beslut om den delegerade 
akt som avses i artikel 16a ska 
kommissionen genom en genomförandeakt 
anta ett beslut inom två månader angående 
planen för återhämtning och resiliens för 
varje medlemsstat. Om kommissionen gör 
en positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 1223
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom 
fyra månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för 
återhämtning och resiliens. Om 
kommissionen gör en positiv bedömning 
av en plan för återhämtning och resiliens 
ska det beslutet fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Efter ett förslag från 
kommissionen ska rådet genom ett 
genomförandebeslut godkänna 
bedömningen av planen för återhämtning 
och resiliens såsom den lämnats in av 
medlemsstaten. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionens förslag till ett 
genomförandebeslut av rådet fastställa de 
reformer och investeringsprojekt som ska 
genomföras av medlemsstaten, inklusive 
delmål och mål, och det ekonomiska bidrag 
som tilldelas i enlighet med artikel 11.

Or. en
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Ändringsförslag 1224
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut inom två 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de hållbara reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 1225
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom två 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom två 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 1227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut inom tre 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Or. en
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Ändringsförslag 1228
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 1229
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 1230
Agnès Evren
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Or. fr

Ändringsförslag 1231
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut inom sex 
veckor från det att medlemsstaten officiellt 
lämnat in planen för återhämtning och 
resiliens. Om kommissionen gör en positiv 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska det beslutet fastställa de 
reformer och investeringsprojekt som ska 
genomföras av medlemsstaten, inklusive 
delmål och mål, och det ekonomiska bidrag 
som tilldelas i enlighet med artikel 11.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De tillväxtfrämjande reformer och 
hållbara investeringsprojekt som 
anpassats efter de landsspecifika 
rekommendationerna ska prioriteras i 
genomförandefasen.

Or. en

Ändringsförslag 1234
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den berörda medlemsstaten 
begär ett lånestöd ska beslutet också ange 
beloppet för lånestödet enligt artikel 12.4 
och 12.5 och de ytterligare reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
den medlemsstat som omfattas av 
lånestödet, inbegripet de ytterligare 

2. Om den berörda medlemsstaten 
begär ett lånestöd ska kommissionens 
förslag till ett genomförandebeslut från 
rådet också ange beloppet för lånestödet 
enligt artikel 12.4 och 12.5 och de 
ytterligare reformer och investeringsprojekt 
som ska genomföras av den medlemsstat 
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delmålen och målen. som omfattas av lånestödet, inbegripet de 
ytterligare delmålen och målen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den berörda medlemsstaten 
begär ett lånestöd ska beslutet också ange 
beloppet för lånestödet enligt artikel 12.4 
och 12.5 och de ytterligare reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
den medlemsstat som omfattas av 
lånestödet, inbegripet de ytterligare 
delmålen och målen.

2. Om den berörda medlemsstaten 
begär ett lånestöd ska beslutet också ange 
beloppet för lånestödet enligt artikel 12.4 
och 12.5 och de ytterligare 
tillväxtfrämjande reformer och hållbara 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
den medlemsstat som omfattas av 
lånestödet, inbegripet de ytterligare och 
tydliga delmålen och målen.

Or. en

Ändringsförslag 1236
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den berörda medlemsstaten 
begär ett lånestöd ska beslutet också ange 
beloppet för lånestödet enligt artikel 12.4 
och 12.5 och de ytterligare reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
den medlemsstat som omfattas av 
lånestödet, inbegripet de ytterligare 
delmålen och målen.

2. Om den berörda medlemsstaten 
begär ett lånestöd ska beslutet också ange 
beloppet för lånestödet enligt artikel 12.4 
och 12.5 och, i tillämpliga fall, de 
ytterligare reformer och investeringsprojekt 
som ska genomföras av den medlemsstat 
som omfattas av lånestödet, inbegripet de 
relevanta delmålen och målen.

Or. en

Ändringsförslag 1237
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ekonomiska bidrag som avses i 
punkt 1 ska fastställas på grundval av de 
uppskattade totala kostnaderna för den 
plan för återhämtning och resiliens som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten, 
efter bedömning enligt kriterierna i artikel 
16.3. Det ekonomiska bidragets belopp ska 
fastställas på följande sätt:

3. Beloppet för det ekonomiska bidrag 
till planer för återhämtning och resiliens 
som är stödberättigande enligt kriterierna i 
artikel 16.3 ska definieras på följande sätt:

Or. en

Ändringsförslag 1238
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ekonomiska bidrag som avses i 
punkt 1 ska fastställas på grundval av de 
uppskattade totala kostnaderna för den plan 
för återhämtning och resiliens som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten, 
efter bedömning enligt kriterierna i artikel 
16.3. Det ekonomiska bidragets belopp ska 
fastställas på följande sätt:

3. Det ekonomiska bidrag som avses i 
punkt 1 ska fastställas på grundval av de 
uppskattade totala kostnaderna för den plan 
för återhämtning och resiliens som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten, 
efter bedömning enligt kriterierna i artikel 
16.3 och en oberoende granskning av 
revisionsrätten. Det ekonomiska bidragets 
belopp ska fastställas på följande sätt:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ekonomiska bidrag som avses i 
punkt 1 ska fastställas på grundval av de 
uppskattade totala kostnaderna för den plan 
för återhämtning och resiliens som 

3. Det ekonomiska bidrag som avses i 
punkt 1 ska fastställas på grundval av 
bedömningen enligt kriterierna i artikel 
16.3, som utvecklas i bilaga II, och de 
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föreslagits av den berörda medlemsstaten, 
efter bedömning enligt kriterierna i artikel 
16.3. Det ekonomiska bidragets belopp ska 
fastställas på följande sätt:

uppskattade totala kostnaderna för den plan 
för återhämtning och resiliens som 
föreslagits av medlemsstaten. Det 
ekonomiska bidragets belopp ska 
fastställas på följande sätt:

Or. en

Ändringsförslag 1240
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ekonomiska bidrag som avses i 
punkt 1 ska fastställas på grundval av de 
uppskattade totala kostnaderna för den plan 
för återhämtning och resiliens som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten, 
efter bedömning enligt kriterierna i artikel 
16.3. Det ekonomiska bidragets belopp 
ska fastställas på följande sätt:

3. Det ekonomiska bidrag som avses i 
punkt 1 till planer för återhämtning och 
resiliens som uppfyller kriterierna i artikel 
16.3 ska fastställas på grundval av de 
uppskattade totala kostnaderna för den plan 
för återhämtning och resiliens som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
på följande sätt:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lika med eller högre än det 
högsta ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas den 
berörda medlemsstaten vara lika med det 
totala beloppet av det högsta ekonomiska 

(a) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lika med eller högre än det 
högsta ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas den 
berörda medlemsstaten vara lika med det 
totala beloppet av det högsta ekonomiska 
bidraget enligt artikel 10, samtidigt som 
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bidraget enligt artikel 10. hänsyn ska tas till att varje B i betyg 
medför en minskning med 5 % av det 
högsta ekonomiska bidraget.

Or. en

Ändringsförslag 1242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lika med eller högre än det 
högsta ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas den 
berörda medlemsstaten vara lika med det 
totala beloppet av det högsta ekonomiska 
bidraget enligt artikel 10.

(a) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lika med eller högre än det 
högsta ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas den 
berörda medlemsstaten vara lika med det 
totala beloppet av det högsta ekonomiska 
bidraget enligt artikel 10, som ska 
reduceras med den av en oberoende part 
uppskattade sannolikheten för att 
genomförandet inte kommer att lyckas.

Or. en

Ändringsförslag 1243
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lika med eller högre än det 
högsta ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 

(a) Om beloppet för de uppskattade 
totala kostnaderna för planen för 
återhämtning och resiliens är lika med eller 
högre än det högsta ekonomiska bidraget 
för den medlemsstaten enligt artikel 10, ska 
det ekonomiska bidrag som tilldelas den 
berörda medlemsstaten vara lika med det 
totala beloppet av det högsta ekonomiska 
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ekonomiska bidrag som tilldelas den 
berörda medlemsstaten vara lika med det 
totala beloppet av det högsta ekonomiska 
bidraget enligt artikel 10.

bidraget enligt artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 1244
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lika med eller högre än det 
högsta ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas den 
berörda medlemsstaten vara lika med det 
totala beloppet av det högsta ekonomiska 
bidraget enligt artikel 10.

(a) Om beloppet för de uppskattade 
totala kostnaderna för planen för 
återhämtning och resiliens är lika med eller 
högre än det högsta ekonomiska bidraget 
för den medlemsstaten enligt artikel 10, ska 
det ekonomiska bidrag som tilldelas den 
berörda medlemsstaten vara lika med det 
totala beloppet av det högsta ekonomiska 
bidraget enligt artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 1245
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lika med eller högre än det 
högsta ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas den 
berörda medlemsstaten vara lika med det 

(a) Om beloppet för de uppskattade 
totala kostnaderna för planen för 
återhämtning och resiliens är lika med eller 
högre än det högsta ekonomiska bidraget 
för den medlemsstaten enligt artikel 10, ska 
det ekonomiska bidrag som tilldelas den 
berörda medlemsstaten vara lika med det 
totala beloppet av det högsta ekonomiska 
bidraget enligt artikel 10.
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totala beloppet av det högsta ekonomiska 
bidraget enligt artikel 10.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lika med eller högre än det 
högsta ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas den 
berörda medlemsstaten vara lika med det 
totala beloppet av det högsta ekonomiska 
bidraget enligt artikel 10.

(a) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 med högsta möjliga betyg och 
beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lika med eller högre än det 
högsta ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas den 
berörda medlemsstaten vara lika med det 
totala beloppet av det högsta ekonomiska 
bidraget enligt artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 1247
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lika med eller högre än det 
högsta ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas den 
berörda medlemsstaten vara lika med det 
totala beloppet av det högsta ekonomiska 

(a) Om planen för återhämtning och 
resiliens antingen fullständigt, 
huvudsakligen eller delvis uppfyller de 
kriterier som anges i artikel 16.3 och 
beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lika med eller högre än det 
högsta ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas den 
berörda medlemsstaten vara lika med det 



AM\1214176SV.docx 81/215 PE657.421v02-00

SV

bidraget enligt artikel 10. totala beloppet av det högsta ekonomiska 
bidraget enligt artikel 10.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska bedöma i vilken grad kriterierna uppfylls för att kunna binda 
utbetalningen till nivån av genomförande.

Ändringsförslag 1248
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Om planen för återhämtning och 
resiliens inte uppfyller de kriterier som 
anges i artikel 16.3 ska inget ekonomiskt 
bidrag tilldelas den berörda 
medlemsstaten. Medlemsstaterna ska ha 
två månader på sig att göra ändringar och 
på nytt lämna planen till kommissionen. 
Kommissionen ska ha en månad på sig att 
avge ett svar. Om kommissionen inte 
bedömer att ändringarna är tillräckliga 
för att uppfylla de kriterier som anges i 
artikel 16.3 ska inget ekonomiskt bidrag 
tilldelas den berörda medlemsstaten. Den 
berörda medlemsstaten får göra en 
ansökan om tekniskt stöd inom ramen för 
instrumentet för tekniskt stöd för att 
förbättra utarbetandet av förslaget under 
kommande cykler.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen för återhämtning och (b) Om planen för återhämtning och 



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

SV

resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lägre än det högsta 
ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas 
medlemsstaten vara lika med beloppet för 
de uppskattade totala kostnaderna för 
planen för återhämtning och resiliens.

resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lägre än det högsta 
ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas 
medlemsstaten vara lika med beloppet för 
de uppskattade totala kostnaderna för 
planen för återhämtning och resiliens, 
samtidigt som hänsyn ska tas till att varje 
B i betyg medför en minskning med 5 % 
av det högsta ekonomiska bidraget.

Or. en

Ändringsförslag 1250
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lägre än det högsta 
ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas 
medlemsstaten vara lika med beloppet för 
de uppskattade totala kostnaderna för 
planen för återhämtning och resiliens.

(b) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lägre än det högsta 
ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas 
medlemsstaten vara lika med beloppet för 
de uppskattade totala kostnaderna för 
planen för återhämtning och resiliens, efter 
reducering med den av en oberoende part 
uppskattade sannolikheten för att 
genomförandet inte kommer att lyckas

Or. en

Ändringsförslag 1251
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lägre än det högsta 
ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas 
medlemsstaten vara lika med beloppet för 
de uppskattade totala kostnaderna för 
planen för återhämtning och resiliens.

(b) Om beloppet för de uppskattade 
totala kostnaderna för planen för 
återhämtning och resiliens är lägre än det 
högsta ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas 
medlemsstaten vara lika med beloppet för 
de uppskattade totala kostnaderna för 
planen för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1252
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lägre än det högsta 
ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas 
medlemsstaten vara lika med beloppet för 
de uppskattade totala kostnaderna för 
planen för återhämtning och resiliens.

(b) Om beloppet för de uppskattade 
totala kostnaderna för planen för 
återhämtning och resiliens är lägre än det 
högsta ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas 
medlemsstaten vara lika med beloppet för 
de uppskattade totala kostnaderna för 
planen för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1253
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lägre än det högsta 
ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas 
medlemsstaten vara lika med beloppet för 
de uppskattade totala kostnaderna för 
planen för återhämtning och resiliens.

(b) Om beloppet för de uppskattade 
totala kostnaderna för planen för 
återhämtning och resiliens är lägre än det 
högsta ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas 
medlemsstaten vara lika med beloppet för 
de uppskattade totala kostnaderna för 
planen för återhämtning och resiliens.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 och beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lägre än det högsta 
ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas 
medlemsstaten vara lika med beloppet för 
de uppskattade totala kostnaderna för 
planen för återhämtning och resiliens.

(b) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 med högsta möjliga betyg och 
beloppet för de uppskattade totala 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens är lägre än det högsta 
ekonomiska bidraget för den 
medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 
ekonomiska bidrag som tilldelas 
medlemsstaten vara lika med det totala 
beloppet för den uppskattade totala 
kostnaden för planen för återhämtning och 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1255
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 utan att uppnå högsta möjliga betyg, 
ska det ekonomiska bidrag som tilldelas 
medlemsstaten enligt antingen artikel 17.3 
a eller artikel 17.3 b, vilket beror på om de 
uppskattade totala kostnaderna är högre, 
lika stora som eller lägre än det högsta 
ekonomiska bidrag som avses i artikel 10, 
minskas proportionerligt enligt de 
betygskriterier som anges i bilaga II.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag minskar på ett smidigt sätt det belopp som tilldelas en medlemsstat 
beroende på de betyg som erhålls i bedömningen av dess återhämtningsplan. På så sätt får 
medlemsstaterna ett incitament att följa de prioriteringar som anges av EU:s lagstiftare. 
Pengarna går inte helt och hållet förlorade, eftersom staten i stället får tillfälle att revidera 
återhämtningsplanen.

Ändringsförslag 1256
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om planen för återhämtning och 
resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 får inget ekonomiskt bidrag beviljas 
den berörda medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1257
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om planen för återhämtning och 
resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 får inget ekonomiskt bidrag beviljas 
den berörda medlemsstaten.

(c) Om planen för återhämtning och 
resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 får inget ekonomiskt bidrag beviljas 
den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen ska på lämpligt sätt 
meddela detta beslut och tillåta den 
berörda medlemsstaten att anpassa eller 
ersätta sin plan i enlighet med artikel 
17.5a.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om planen för återhämtning och 
resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 får inget ekonomiskt bidrag beviljas 
den berörda medlemsstaten.

(c) Om planen för återhämtning och 
resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 får inget ekonomiskt bidrag beviljas 
den berörda medlemsstaten under 
tillämpning av punkt 5 i denna artikel.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om de föreslagna åtgärderna och 
utgifterna ger europeiskt mervärde.

Or. en
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Ändringsförslag 1260
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det ekonomiska bidrag som ska 
betalas ut i delbetalningar när 
medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt 
har uppnått de relevanta delmål och mål 
som fastställts för genomförandet av 
planen för återhämtning och resiliens.

(a) Det ekonomiska bidrag som ska 
betalas ut endast i form av minst två 
delbetalningar när medlemsstaten på ett 
tillfredsställande sätt har uppnått de tydliga 
delmål och mål som fastställts för 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens. Om ett eller flera delmål och 
mål inte uppnås ska, på begäran från 
Europaparlamentet, ytterligare 
utbetalningar innehållas tills en 
tillfredsställande förklaring har lämnats 
till Europaparlamentet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det ekonomiska bidrag som ska 
betalas ut i delbetalningar när 
medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt 
har uppnått de relevanta delmål och mål 
som fastställts för genomförandet av 
planen för återhämtning och resiliens.

(a) Det ekonomiska bidrag som ska 
betalas ut endast i delbetalningar när 
medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt 
har uppnått de tydliga delmål och mål som 
fastställts för genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens. Om ett eller 
flera delmål och mål inte uppnås ska, på 
begäran från Europaparlamentet, 
ytterligare utbetalningar innehållas tills 
en tillfredsställande förklaring har 
lämnats till Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 1262
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det ekonomiska bidrag som ska 
betalas ut i delbetalningar när 
medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt 
har uppnått de relevanta delmål och mål 
som fastställts för genomförandet av 
planen för återhämtning och resiliens.

(a) Det ekonomiska bidrag som ska 
betalas ut i delbetalningar när 
medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt 
har uppnått de vetenskapligt baserade och 
tidsbundna delmål och mål som fastställts 
för genomförandet av planen för 
återhämtning, resiliens och omställning.

Or. en

Ändringsförslag 1263
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det ekonomiska bidrag som ska 
betalas ut i delbetalningar när 
medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt 
har uppnått de relevanta delmål och mål 
som fastställts för genomförandet av 
planen för återhämtning och resiliens.

(a) Det ekonomiska bidrag som ska 
betalas ut i delbetalningar när 
medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt 
har slutfört och uppnått de relevanta 
delmål och mål som fastställts för 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Det ekonomiska bidrag och, i 
tillämpliga fall, det lånestöd som ska 
betalas ut i form av en förfinansiering i 
enlighet med artikel 11a efter 
godkännande av planen för återhämtning 
och resiliens.

Or. en
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Ändringsförslag 1265
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Det ekonomiska bidrag och, i 
tillämpliga fall, det lånestöd som ska 
betalas ut i form av en förfinansiering i 
enlighet med artikel 11a efter 
godkännande av planen för återhämtning 
och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1266
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En beskrivning av reformerna och 
investeringsprojekten, samt beloppet för 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens.

(b) En beskrivning av reformerna och 
investeringsprojekten, samt beloppet för 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens och 
kostnaden för att inte vidta åtgärder på 
området hållbarhet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En beskrivning av reformerna och 
investeringsprojekten, samt beloppet för 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens.

(b) En beskrivning av de 
tillväxtfrämjande reformerna och hållbara 
investeringsprojekten, samt beloppet för 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens.

Or. en
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Ändringsförslag 1268
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En beskrivning av reformerna och 
investeringsprojekten, samt beloppet för 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens.

(b) En beskrivning av reformerna och 
investeringsåtgärderna, samt beloppet för 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1269
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led c – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) När det gäller slutförandet av 
investeringarna, ska den investeringsperiod 
under vilken ett investeringsprojekt måste 
genomföras upphöra senast sju år efter 
antagandet av beslutet.

(1) När det gäller slutförandet av 
investeringarna, ska den investeringsperiod 
under vilken ett investeringsprojekt 
möjliggör genomförande av 
infrastrukturinvesteringar i enlighet med 
artikel 15.3 d upphöra senast sju år efter 
antagandet av beslutet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led c – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) När det gäller slutförandet av 
investeringarna, ska den investeringsperiod 
under vilken ett investeringsprojekt måste 
genomföras upphöra senast sju år efter 
antagandet av beslutet.

(1) När det gäller slutförandet av de 
hållbara investeringarna, ska den 
investeringsperiod under vilken ett 
investeringsprojekt måste genomföras 
upphöra senast sju år efter antagandet av 
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beslutet.
Or. en

Ändringsförslag 1271
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led c – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) När det gäller slutförandet av 
investeringarna, ska den investeringsperiod 
under vilken ett investeringsprojekt måste 
genomföras upphöra senast sju år efter 
antagandet av beslutet.

(1) När det gäller slutförandet av 
investeringarna, ska den investeringsperiod 
under vilken ett investeringsprojekt måste 
genomföras upphöra senast fem år efter 
antagandet av beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 1272
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led c – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) När det gäller slutförandet av 
investeringarna, ska den investeringsperiod 
under vilken ett investeringsprojekt måste 
genomföras upphöra senast sju år efter 
antagandet av beslutet.

(1) När det gäller slutförandet av 
investeringarna, ska den investeringsperiod 
under vilken ett investeringsprojekt måste 
genomföras upphöra senast nio år efter 
antagandet av beslutet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led c – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) När det gäller slutförandet av 
reformerna, ska den period under vilken 
reformerna måste genomföras upphöra 
senast fyra år efter antagandet av beslutet.

(2) När det gäller slutförandet av 
reformerna, ska den period under vilken de 
tillväxtfrämjande reformerna måste 
genomföras upphöra senast fyra år efter 
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antagandet av beslutet.
Or. en

Ändringsförslag 1274
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led c – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) När det gäller slutförandet av 
reformerna, ska den period under vilken 
reformerna måste genomföras upphöra 
senast fyra år efter antagandet av beslutet.

(2) När det gäller slutförandet av 
reformerna, ska den period under vilken 
reformerna måste genomföras upphöra 
senast tre år efter antagandet av beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 1275
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led c – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) När det gäller slutförandet av 
reformerna, ska den period under vilken 
reformerna måste genomföras upphöra 
senast fyra år efter antagandet av beslutet.

(2) När det gäller slutförandet av 
reformerna, ska den period under vilken 
reformerna måste genomföras upphöra 
senast fem år efter antagandet av beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 1276
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Arrangemangen och tidsplanen för 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens.

(d) Arrangemangen och tidsplanen, 
inbegripet specifika delmål, för 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens.

Or. en
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Ändringsförslag 1277
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Relevanta indikatorer avseende 
uppfyllandet av de planerade delmålen och 
målen. 

(e) Relevanta indikatorer avseende 
uppfyllandet av de planerade delmålen och 
målen, inbegripet den metod för att mäta 
överensstämmelse med klimat- och 
miljöutgiftsmålen som avses i artikel 4a 
och artikel 14. 

Or. en

Ändringsförslag 1278
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Relevanta indikatorer avseende 
uppfyllandet av de planerade delmålen och 
målen. 

(e) Harmoniserade 
hållbarhetsindikatorer avseende 
uppfyllandet av de planerade delmålen och 
målen. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Relevanta indikatorer avseende 
uppfyllandet av de planerade delmålen och 
målen. 

(e) Relevanta indikatorer avseende 
uppfyllandet av de tydliga delmålen och 
målen. 

Or. en

Ändringsförslag 1280
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Arrangemangen för att ge 
kommissionen tillgång till underliggande 
relevanta data.

(f) Arrangemangen för att ge 
kommissionen tillgång till underliggande 
relevanta data och av oberoende part 
granskade rapporter.

Or. en

Ändringsförslag 1281
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Arrangemangen för att ge 
kommissionen tillgång till underliggande 
relevanta data.

(f) Arrangemangen som ger 
kommissionen fullständig tillgång till alla 
underliggande relevanta data.

Or. en

Ändringsförslag 1282
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I tillämpliga fall, det belopp av 
lånet som ska betalas ut i delbetalningar 
och de ytterligare delmål och mål som har 
samband med utbetalningen av lånet.

(g) I tillämpliga fall, det belopp av 
lånet som ska betalas ut i delbetalningar 
och, i tillämpliga fall, de delmål och mål 
som har samband med utbetalningen av 
lånet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I tillämpliga fall, det belopp av 
lånet som ska betalas ut i delbetalningar 
och de ytterligare delmål och mål som har 
samband med utbetalningen av lånet.

(g) I tillämpliga fall, det belopp av 
lånet som ska betalas ut i delbetalningar 
och de ytterligare tydliga delmål och mål 
som har samband med utbetalningen av 
lånet.

Or. en

Ändringsförslag 1284
Markus Ferber, Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att meningsfullt kunna 
övervaka framstegen inom ramen för 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
ska varje plan för återhämtning och 
resiliens bestå av minst fem enskilda 
delmål som är kopplade till minst fem 
enskilda utbetalningar.

Or. en

Ändringsförslag 1285
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
fyra månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget.

5. Om en plan för återhämtning och 
resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 ska kommissionen göra en negativ 
bedömning av planen och inget 
ekonomiskt bidrag ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten. I ett sådant fall 
ska kommissionen lämna en vederbörligen 
motiverad bedömning inom två månader 
efter det att medlemsstaten lämnat in 
förslaget. Den berörda medlemsstaten får 



PE657.421v02-00 96/215 AM\1214176SV.docx

SV

göra en ansökan om tekniskt stöd enligt 
förordning XX/YYYY [instrumentet för 
tekniskt stöd] för att ändra eller ersätta 
planen.

Or. en

Ändringsförslag 1286
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
fyra månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget.

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
tre månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget. Kommissionen ska 
samtidigt och på lika villkor förse 
Europaparlamentet och rådet med 
relevanta uppgifter. Europaparlamentets 
behöriga utskott får uppmana 
kommissionen att inför utskottet förklara 
den negativa bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1287
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
fyra månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget.

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
fyra månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget. Kommissionen måste 
lämna all information till 
Europaparlamentet.
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Or. en

Ändringsförslag 1288
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
fyra månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget.

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska beslutet åtföljas av en 
vederbörligen motiverad bedömning. Den 
berörda medlemsstaten får lämna in en ny 
plan för återhämtning och resiliens och 
får även använda instrumentet för 
tekniskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 1289
Jens Geier, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
fyra månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget.

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning så 
snart som möjligt till den berörda 
medlemsstaten och till Europaparlamentet 
och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 1290
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen gör en negativ 5. Om kommissionen gör en negativ 
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bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
fyra månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget.

bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad och utförlig 
bedömning inom fyra månader efter det att 
medlemsstaten lämnat in förslaget.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
fyra månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget.

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
två månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
fyra månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget.

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
två månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget.

Or. en

Ändringsförslag 1293
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den i enlighet med 
artikel 17.3c lämna en rekommendation 
till den berörda medlemsstaten om att 
ändra eller ersätta planen inom tre 
månader efter att kommissionen gjort sin 
negativa bedömning, i enlighet med 
artikel 18 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1294
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De arrangemang och den tidsplan 
för genomförandet som avses i punkt 4 d, 
de relevanta indikatorer avseende 
uppfyllandet av de planerade delmålen och 
målen som avses i punkt 4 e, de 
arrangemang för kommissionens tillgång 
till underliggande data som avses i punkt 4 
f och, i tillämpliga fall, de ytterligare 
delmål och mål som har samband med 
utbetalningen av lånestödet som avses i 
punkt 4 g, ska dessutom återspeglas i en 
operativ överenskommelse mellan den 
berörda medlemsstaten och kommissionen 
efter antagandet av det beslut som avses i 
punkt 1.

6. De arrangemang och den tidsplan 
för genomförandet som avses i punkt 4 d, 
de relevanta indikatorer avseende 
uppfyllandet av de planerade delmålen och 
målen som avses i punkt 4 e, de 
arrangemang för kommissionens tillgång 
till underliggande data som avses i punkt 4 
f och, i tillämpliga fall, de ytterligare 
delmål och mål som har samband med 
utbetalningen av lånestödet som avses i 
punkt 4 g, ska dessutom återspeglas i en 
operativ överenskommelse mellan den 
berörda medlemsstaten och kommissionen 
efter antagandet av det beslut som avses i 
punkt 1. Kommissionen ska samtidigt och 
på lika villkor förse Europaparlamentet 
och rådet med relevanta uppgifter, 
inbegripet det operativa avtalet, 
omedelbart efter beslutet.

Or. en
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Ändringsförslag 1295
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De arrangemang och den tidsplan 
för genomförandet som avses i punkt 4 d, 
de relevanta indikatorer avseende 
uppfyllandet av de planerade delmålen och 
målen som avses i punkt 4 e, de 
arrangemang för kommissionens tillgång 
till underliggande data som avses i punkt 4 
f och, i tillämpliga fall, de ytterligare 
delmål och mål som har samband med 
utbetalningen av lånestödet som avses i 
punkt 4 g, ska dessutom återspeglas i en 
operativ överenskommelse mellan den 
berörda medlemsstaten och kommissionen 
efter antagandet av det beslut som avses i 
punkt 1.

6. De arrangemang och den tidsplan 
för genomförandet som avses i punkt 4 d, 
de relevanta indikatorer avseende 
uppfyllandet av de tydliga delmålen och 
målen som avses i punkt 4 e, de 
arrangemang för kommissionens tillgång 
till underliggande data som avses i punkt 4 
f och, i tillämpliga fall, de ytterligare 
tydliga delmål och mål som har samband 
med utbetalningen av lånestödet som avses 
i punkt 4 g, ska dessutom återspeglas i en 
operativ överenskommelse mellan den 
berörda medlemsstaten och kommissionen 
efter antagandet av det beslut som avses i 
punkt 1.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 27.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1297
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7



AM\1214176SV.docx 101/215 PE657.421v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 27.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1298
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 27.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1299
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 27.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1300
Jens Geier, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 27.2.

7. I det interinstitutionella avtalet 
mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen av den XXXX 20XX om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning ska 
ytterligare krav för facilitetens 
tilldelningsförfarande anges.

Or. en

Ändringsförslag 1301
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 27.2.

7. Rådet ska genom kvalificerad 
majoritet anta de genomförandebeslut 
som avses i punkt 1, i regel inom fyra 
veckor efter antagandet av 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 1302
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 27.2.

7. De delegerade akter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 25a.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 27.2.

7. De delegerade akter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 27.2.

Or. en

Ändringsförslag 1304
Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 27.2.

7. De delegerade akter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 27.2.

Or. fr

Ändringsförslag 1305
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Om de delegerade akterna antas i 
enlighet med punkt 7 ska planen 
offentliggöras av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 1306
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
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1. Mot bakgrund av vikten av att snabbt 
genomföra de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens, för att 
möjliggöra ekonomisk återhämtning till 
dess fulla kapacitet, och utan att det 
påverkar tillämpningen av de 
bestämmelser som fastställs i artikel 15.2 
och artikel 16a i denna förordning, ska 
medlemsstaterna lägga fram sin första 
årliga plan för återhämtning och resiliens 
senast den 28 februari 2021.
2. Medlemsstaterna får lämna in ett utkast 
till plan till kommissionen från och med 
den 15 oktober 2020, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året.
3. Utan att det påverkar de bestämmelser 
som antagits i artikel 16 i denna 
förordning ska kommissionen bedöma 
2021 års nationella plan för återhämtning 
och resiliens med de landsspecifika 
rekommendationer som riktats till 
medlemsstaterna under 
planeringsterminerna 2019 och 2020 som 
referenspunkt.
4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de bestämmelser som antagits i artikel 16a 
i denna förordning ska kommissionen 
senast den 31 mars 2020 anta en 
delegerad akt i enlighet med de krav som 
anges i artikel 16a.
5. Efter att Europaparlamentet och rådet 
antagit ett beslut om den delegerade akt 
som avses i punkt 4 i denna artikel ska 
kommissionen gå vidare i enlighet med 
artikel 17 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1307
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)



AM\1214176SV.docx 105/215 PE657.421v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Operativa avtal

Kommissionen ska genom en delegerad 
akt ange innehållet i de operativa avtal 
som avses i artikel 17.6, i syfte att främja 
samstämmigheten och jämförbarheten 
mellan medlemsstaternas nationella 
planer för återhämtning och resiliens och 
tillhandahålla standardiserade uppgifter 
för den resultattavla för återhämtning och 
resiliens som avses i artikel 21a.

Or. en

Ändringsförslag 1308
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändring av medlemsstatens plan för 
återhämtning och resiliens

Komplettering, ändring och ersättning av 
medlemsstatens plan för återhämtning och 
resiliens

Or. en

Ändringsförslag 1309
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om planen för återhämtning och 
resiliens, inbegripet relevanta delmål och 
mål, helt eller delvis inte längre kan uppnås 
av den berörda medlemsstaten på grund av 
objektiva omständigheter, får den berörda 
medlemsstaten lämna en motiverad 
begäran till kommissionen om att ändra 

1. Om en medlemsstats plan för 
återhämtning och resiliens, inbegripet 
relevanta delmål och mål, helt eller delvis 
inte längre kan uppnås på grund av 
objektiva omständigheter, eller om den 
berörda medlemsstaten har identifierat 
viktiga ytterligare investeringar och 
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eller ersätta de beslut som avses i artikel 
17.1 och 17.2. I detta syfte får 
medlemsstaten föreslå en ändrad eller en 
ny plan för återhämtning och resiliens.

reformåtgärder som är stödberättigande 
enligt denna förordning, i samband med 
ytterligare ekonomiska anslag, i enlighet 
med artikel 11.2, får den berörda 
medlemsstaten lämna en motiverad 
begäran till kommissionen om att ändra 
eller ersätta de beslut som avses i artikel 
17.1 och 17.2. I detta syfte får 
medlemsstaten föreslå en ändrad plan för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1310
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om planen för återhämtning och 
resiliens, inbegripet relevanta delmål och 
mål, helt eller delvis inte längre kan 
uppnås av den berörda medlemsstaten på 
grund av objektiva omständigheter, får 
den berörda medlemsstaten lämna en 
motiverad begäran till kommissionen om 
att ändra eller ersätta de beslut som avses i 
artikel 17.1 och 17.2. I detta syfte får 
medlemsstaten föreslå en ändrad eller en 
ny plan för återhämtning och resiliens.

1. Medlemsstaterna får lämna en 
motiverad begäran till kommissionen om 
att komplettera, ändra eller ersätta de 
beslut som avses i artikel 17.1 och 17.2. I 
detta syfte får den berörda medlemsstaten 
föreslå en kompletterad, ändrad eller en ny 
plan för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1311
Jens Geier, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om planen för återhämtning och 
resiliens, inbegripet relevanta delmål och 
mål, helt eller delvis inte längre kan uppnås 
av den berörda medlemsstaten på grund av 
objektiva omständigheter, får den berörda 

1. Om planen för återhämtning och 
resiliens, inbegripet relevanta delmål och 
mål, helt eller delvis inte längre kan uppnås 
av den berörda medlemsstaten på grund av 
objektiva omständigheter, får den berörda 
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medlemsstaten lämna en motiverad 
begäran till kommissionen om att ändra 
eller ersätta de beslut som avses i artikel 
17.1 och 17.2. I detta syfte får 
medlemsstaten föreslå en ändrad eller en 
ny plan för återhämtning och resiliens.

medlemsstaten lämna en motiverad 
begäran till kommissionen om att föreslå 
för Europaparlamentet och rådet att ändra 
eller ersätta de beslut som avses i artikel 
17.1 och 17.2. I detta syfte får 
medlemsstaten föreslå en ändrad eller en 
ny plan för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1312
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om planen för återhämtning och 
resiliens, inbegripet relevanta delmål och 
mål, helt eller delvis inte längre kan uppnås 
av den berörda medlemsstaten på grund av 
objektiva omständigheter, får den berörda 
medlemsstaten lämna en motiverad 
begäran till kommissionen om att ändra 
eller ersätta de beslut som avses i artikel 
17.1 och 17.2. I detta syfte får 
medlemsstaten föreslå en ändrad eller en 
ny plan för återhämtning och resiliens.

1. Om planen för återhämtning och 
resiliens, inbegripet relevanta delmål och 
mål, helt eller delvis inte längre kan uppnås 
av den berörda medlemsstaten på grund av 
objektiva omständigheter, får den berörda 
medlemsstaten lämna en motiverad 
begäran till kommissionen om att ändra 
eller ersätta de beslut som avses i artikel 
17.1 och 17.2 senast den 15 oktober. I 
detta syfte får medlemsstaten föreslå en 
ändrad årlig plan för återhämtning och 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1313
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om medlemsstaterna inte har 
förutsett detta i samband med 
utarbetandet av planerna för 
återhämtning och resiliens, ska planerna 
uppdateras i enlighet med det nya 
klimatmålet för 2030 i [förordningen om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet och om ändring av 
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förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk 
klimatlag)] inom sex månader efter 
offentliggörandet av denna förordning i 
Europeiska unionens officiella tidning. 
Kommissionen ska göra en bedömning av 
de uppdaterade planerna för 
återhämtning och resiliens i enlighet med 
de krav som anges i artikel 16 och 
förkasta planerna om de inte är förenliga 
med [förordningen om inrättande av en 
ram för att uppnå klimatneutralitet och 
om ändring av förordning (EU) 
2018/1999 (Europeisk klimatlag)].

Or. en

Ändringsförslag 1314
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaten ska uppdatera sina 
planer för återhämtning och resiliens i 
enlighet med det uppdaterade klimatmålet 
för 2030 i förordningen om inrättande av 
en ram för att uppnå klimatneutralitet och 
om ändring av förordning (EU) 
2018/1999 (Europeisk klimatlag) inom 
sex månader efter offentliggörandet av 
denna förordning i Europeiska unionens 
officiella tidning. Kommissionen ska göra 
en bedömning av de uppdaterade 
planerna för återhämtning och resiliens i 
enlighet med de krav som anges i artikel 
16 och förkasta planerna om de inte är 
förenliga med förordningen om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet och om ändring av 
förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk 
klimatlag). 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om det fastställs att en 
medlemsstats plan för återhämtning och 
resiliens på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 utan att uppnå högsta möjliga betyg, 
får den berörda medlemsstaten lämna en 
motiverad begäran till kommissionen om 
att ändra eller ersätta de beslut som avses 
i artikel 17.3. I detta syfte får 
medlemsstaten föreslå en ändrad eller en 
ny plan för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom fyra månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom fyra månader från det att begäran 
officiellt lämnats in. Det ekonomiska stöd 
som beviljas i detta förnyade beslut ska 
inte vara högre än det ekonomiska stöd 
som avsågs i det inledande förfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 1317
Jens Geier, Joachim Schuster
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom fyra månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och 
lämna ett förslag till Europaparlamentet 
och rådet i enlighet med artikel 17 inom 
fyra månader från det att begäran officiellt 
lämnats in.

Or. en

Ändringsförslag 1318
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom fyra månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en 
komplettering, ändring eller ersättning av 
den relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom två månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

Or. en

Ändringsförslag 1319
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom fyra månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom två månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

Or. en

Ändringsförslag 1320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom fyra månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom två månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

Or. en

Motivering

Eftersom kommissionen redan bör vara allmänt förtrogen med innehållet i planen för 
återhämtning och resiliens är en kortare tidsfrist motiverad när ändringarna bedöms.

Ändringsförslag 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
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom fyra månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom två månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

Or. en

Ändringsförslag 1322
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom fyra månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom två månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen anser att de skäl 2. Om kommissionen anser att de skäl 
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som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom fyra månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom sex veckor från det att begäran 
officiellt lämnats in.

Or. en

Ändringsförslag 1324
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
fyra månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en 
komplettering, ändring eller ersättning av 
den relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska den avslå begäran inom två 
månader från det officiella inlämnandet, 
efter att ha gett den berörda medlemsstaten 
möjlighet att lämna sina vederbörligen 
motiverade synpunkter inom en månad 
från det att kommissionens slutsatser har 
meddelats. Den berörda medlemsstaten 
får göra en ansökan om tekniskt stöd 
enligt förordning XX/YYYY [instrumentet 
för tekniskt stöd] för att tillgodose de 
punkter som ingår i kommissionens 
vederbörligen motiverade slutsatser.

Or. en

Ändringsförslag 1325
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
fyra månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
två månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats. 
Europaparlamentets behöriga utskott får 
uppmana kommissionen att inför utskottet 
förklara den negativa bedömningen av 
planen för återhämtning och resiliens. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
fyra månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
sex veckor från det officiella inlämnandet, 
efter att ha gett den berörda medlemsstaten 
möjlighet att lämna sina synpunkter inom 
tre veckor från det att kommissionens 
slutsatser har meddelats.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
fyra månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
två månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom två månader från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

Or. en

Ändringsförslag 1328
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
fyra månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
två månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

Or. en

Motivering

Eftersom kommissionen redan bör vara allmänt förtrogen med innehållet i planen för 
återhämtning och resiliens är en kortare tidsfrist motiverad när ändringarna bedöms.

Ändringsförslag 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
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
fyra månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
två månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

Or. en

Ändringsförslag 1330
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
fyra månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
två månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

Or. en

Ändringsförslag 1331
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en ändrad plan för 
återhämtning och resiliens överstiger den 
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totala utbetalning som godkänts i den 
årliga delegerade akten ska 
kommissionen anta en ny delegerad akt 
och bedöma konsekvenserna för unionens 
strategi och mål i den årliga strategin för 
hållbar tillväxt samt beräkna de nya 
ekonomiska bidragen och lånen.

Or. en

Ändringsförslag 1332
Markus Ferber, Luis Garicano

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Programmets europeiska mervärde

(1) Fram till och med den 31 juli 2022 ska 
kommissionen inleda offentliga 
anbudsförfaranden för projekt med 
europeiskt mervärde.
(2) Medfinansieringsgraden för 
projektförslagen får inte överstiga 50 %.
(3) Högst 5 000 000 000 euro kan erhållas 
för enskilda projekt.
(4) Kommissionen ska bedöma lämpliga 
projekt inom tre månader efter det att 
förslaget inkommit.
(5) Kommissionen ska bedöma de 
mottagna projektförslagen genom att 
tillämpa standarder motsvarande dem 
som anges för bedömningen av de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens.
(6) Kommissionen ska bedöma 
stödberättigandet utifrån de kriterier som 
anges i artikel 18b.

Or. en

Ändringsförslag 1333
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano
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Förslag till förordning
Artikel 18b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18b
Programmets europeiska mervärde – 

stödberättigande
Projekten inom denna ram ska maximera 
mervärdet för och inverkan på unionen, 
stödja unionens politiska mål av 
strategiskt europeiskt intresse som har en 
gränsöverskridande dimension, omfatta 
minst två medlemsstater och stärka den 
långsiktiga konkurrenskraften i unionen 
som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 1334
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 19 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regler för utbetalningar, innehållande och 
annullering av ekonomiska bidrag

Regler för utbetalningar, innehållande, 
återhämtning och annullering av 
ekonomiska bidrag

Or. en

Ändringsförslag 1335
Jens Geier, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det kommissionsbeslut som avses i 
artikel 17.1 ska utgöra ett enskilt rättsligt 
åtagande i den mening som avses i 
budgetförordningen och som kan grundas 
på övergripande åtaganden. I tillämpliga 
fall får budgetåtaganden delas upp i årliga 
delbetalningar under flera år.

1. Det beslut som avses i artikel 17.1 
ska utgöra ett enskilt rättsligt åtagande i 
den mening som avses i 
budgetförordningen och som kan grundas 
på övergripande åtaganden. I tillämpliga 
fall får budgetåtaganden delas upp i årliga 
delbetalningar under flera år.
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Or. en

Ändringsförslag 1336
Jens Geier, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 
artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen och med förbehåll för 
tillgängliga medel. De kommissionsbeslut 
som avses i denna artikel ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 27.2.

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 
artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen och med förbehåll för 
tillgängliga medel.

Or. en

Ändringsförslag 1337
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 
artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen och med förbehåll för 
tillgängliga medel. De kommissionsbeslut 
som avses i denna artikel ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 27.2.

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 
artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen och med förbehåll för 
tillgängliga medel.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2



PE657.421v02-00 120/215 AM\1214176SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 
artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen och med förbehåll för 
tillgängliga medel. De kommissionsbeslut 
som avses i denna artikel ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 27.2.

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 
artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen och med förbehåll för 
tillgängliga medel.

Or. en

Ändringsförslag 1339
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 
artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen och med förbehåll för 
tillgängliga medel. De kommissionsbeslut 
som avses i denna artikel ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 27.2.

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 
artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen och med förbehåll för 
tillgängliga medel, samtidigt som hänsyn 
tas till de olika socioekonomiska 
situationerna i varje enskild medlemsstat. 
De kommissionsbeslut som avses i denna 
artikel ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
27.2.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 
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artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen och med förbehåll för 
tillgängliga medel. De kommissionsbeslut 
som avses i denna artikel ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 27.2.

artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen och med förbehåll för 
tillgängliga medel. De kommissionsbeslut 
som avses i denna artikel ska antas i 
enlighet med artikel 25a.

Or. en

Ändringsförslag 1341
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 
artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen och med förbehåll för 
tillgängliga medel. De kommissionsbeslut 
som avses i denna artikel ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 27.2.

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 
artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen och med förbehåll för 
tillgängliga medel. De kommissionsbeslut 
som avses i denna artikel ska antas i 
enlighet med artikel 25a.

Or. en

Ändringsförslag 1342
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 
artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen och med förbehåll för 
tillgängliga medel. De kommissionsbeslut 
som avses i denna artikel ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 27.2.

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 
artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen. De kommissionsbeslut 
som avses i denna artikel ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 27.2.

Or. en
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Ändringsförslag 1343
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Efter att kommissionen antagit det 
rättsliga åtagande som avses i artikel 19.1, 
och om så begärs av en medlemsstat i 
samband med att den lämnar in planen 
för återhämtning och resiliens, ska 
kommissionen under 2021 betala ut en 
förfinansiering till ett belopp på upp till 
20 % av det rättsliga åtagandet i form av 
ett icke-återbetalningspliktigt stöd, och, i 
tillämpliga fall, på upp till 20 % av 
lånestödet i form av ett lån i enlighet med 
artikel 19. Genom undantag från artikel 
116.1 i budgetförordningen ska 
kommissionen göra motsvarande 
utbetalningar inom två månader efter att 
den antagit det rättsliga åtagande som 
avses i artikel 19.
Vid förfinansiering enligt punkt 2a ska 
det ekonomiska bidrag, och, i tillämpliga 
fall, det lånestöd, som ska betalas enligt 
artikel 17.4 a anpassas proportionerligt.
Om kommissionen bedömer att det har 
skett en tydlig tillbakagång i fråga om ett 
eller flera delmål eller mål, eller om det 
inte gjorts tillräcklig framsteg för att nå 
respektive delmål eller mål, ska den 
omedelbart återkräva den förfinansierade 
delen för respektive investeringar och 
reformer. Samtidigt ska kommissionen 
avbryta pågående förfaranden tills dess 
att medlemsstaten lämnar en skriftlig 
förklaring och återbetalar de medel som 
felaktigt betalats ut.

Or. en

Ändringsförslag 1344
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. På begäran av den berörda 
medlemsstaten ska kommissionen 
godkänna minst 20 % förfinansiering av 
det totala stödet från de medel som anges i 
godkännandebeslutet för planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1345
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen bör under inga 
omständigheter förfinansiera delbelopp, 
särskilt inte om det råder tvivel om 
rättsstatligheten i respektive länder.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 



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

SV

två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma uppnåendet av följande kriterier:

(1) Huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

(2) Huruvida medlemsstaten inte har 
upphävt tidigare reformer som antagits i 
enlighet med den europeiska 
planeringsterminens vägledning, på ett 
sätt som kringgår själva kärnan i 
rekommendationen, efter att faciliteten 
inrättats.
(3) Huruvida mottagarna har fullgjort 
sin skyldighet enligt artikel 26.1.

Or. en

Motivering

Kommissionen skulle inte godkänna utbetalning av det ekonomiska bidraget om mottagarna 
av unionens medel inte skulle erkänna ursprunget och säkerställa synligheten för unionens 
medel.

Ändringsförslag 1347
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
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kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

kommissionens delegerade akt, ska 
medlemsstaten, med beaktande av 
förfinansieringen enligt artikel 19.2a, till 
kommissionen lämna in en vederbörligen 
motiverad begäran om utbetalning av det 
ekonomiska bidraget och, i förekommande 
fall, av lånedelen. Medlemsstaterna får 
lämna in en sådan begäran om utbetalning 
till kommissionen två gånger per år. 
Kommissionen ska inom två månader efter 
mottagandet av begäran bedöma huruvida 
de relevanta delmål och mål som anges i 
det beslut som avses i artikel 17.1 har 
uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, som 
ska innehålla en utförlig bedömning av 
anslagen till verksamheter som väsentligt 
bidrar till begränsning av 
klimatförändringar eller 
klimatanpassning enligt artiklarna 10 och 
11 i förordning (EU) 2020/852 och i 
enlighet med den delegerade akt som 
avses i artikel 4a.3. Vid bedömningen ska 
även den operativa överenskommelse som 
avses i artikel 17.6 beaktas. Kommissionen 
får ta hjälp av experter.

Or. en

Ändringsförslag 1348
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av den del av det ekonomiska 
bidraget som motsvarar uppnåendet av 
delmålen och målen och, i förekommande 
fall, av lånedelen. Medlemsstaterna får 
lämna in en sådan begäran om utbetalning 
till kommissionen två gånger per år. 
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bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

Kommissionen ska inom två månader efter 
mottagandet av begäran bedöma huruvida 
de relevanta delmål och mål som anges i 
det beslut som avses i artikel 17.1 har 
uppnåtts på ett tillfredsställande sätt. 
Utbetalningen av medel ska motsvara hur 
väl de överenskomna delmålen och målen 
har uppnåtts. Vid bedömningen ska även 
den operativa överenskommelse som avses 
i artikel 17.6 beaktas. Kommissionen får ta 
hjälp av experter.

Or. en

Ändringsförslag 1349
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens delegerade akt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommission får ta hjälp av externa 
experter.

Or. en

Ändringsförslag 1350
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska 
inom två månader efter mottagandet av 
begäran bedöma huruvida de relevanta 
delmål och mål som anges i det beslut som 
avses i artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
varje kvartal. Kommissionen ska inom två 
månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

Or. en

Ändringsförslag 1351
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska 
inom två månader efter mottagandet av 

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
fyra gånger per år. Kommissionen ska 
inom en månad efter mottagandet av 
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begäran bedöma huruvida de relevanta 
delmål och mål som anges i det beslut som 
avses i artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

begäran bedöma huruvida de relevanta 
delmål och mål som anges i det beslut som 
avses i artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

Or. en

Ändringsförslag 1352
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens delegerade akt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

Or. en

Ändringsförslag 1353
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens delegerade akt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

Or. en

Ändringsförslag 1354
Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens delegerade akt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
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artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

Or. fr

Ändringsförslag 1355
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de överenskomna tydliga delmålen 
och målen i planen för återhämtning och 
resiliens, godkänd enligt kommissionens 
delegerade akt, ska medlemsstaten till 
kommissionen lämna in en vederbörligen 
motiverad begäran om utbetalning av det 
ekonomiska bidraget och, i förekommande 
fall, av lånedelen. Medlemsstaterna ska 
lämna in en sådan begäran om utbetalning 
till kommissionen två gånger per år. 
Kommissionen ska inom två månader efter 
mottagandet av begäran bedöma huruvida 
de tydliga delmål och mål som anges i det 
beslut som avses i artikel 17.1 har uppnåtts 
på ett tillfredsställande sätt. Vid 
bedömningen ska även den operativa 
överenskommelse som avses i artikel 17.6 
beaktas. Kommissionen får ta hjälp av 
experter.

Or. en

Ändringsförslag 1356
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de överenskomna tydliga delmålen 
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delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

och målen i planen för återhämtning och 
resiliens, godkänd enligt kommissionens 
delegerade akt, ska medlemsstaten till 
kommissionen lämna in en vederbörligen 
motiverad begäran om utbetalning av det 
ekonomiska bidraget och, i förekommande 
fall, av lånedelen. Medlemsstaterna ska 
lämna in en sådan begäran om utbetalning 
till kommissionen två gånger per år. 
Kommissionen ska inom två månader efter 
mottagandet av begäran bedöma huruvida 
de tydliga delmål och mål som anges i det 
beslut som avses i artikel 17.1 har uppnåtts 
på ett tillfredsställande sätt. Vid 
bedömningen ska även den operativa 
överenskommelse som avses i artikel 17.6 
beaktas. Kommissionen får ta hjälp av 
experter.

Or. en

Ändringsförslag 1357
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen gör en positiv 
bedömning ska den anta ett beslut om 
godkännande av utbetalningen av det 
ekonomiska bidraget i enlighet med 
budgetförordningen.

Om kommissionen gör en positiv 
bedömning ska den anta ett beslut om 
godkännande av utbetalningen av det 
ekonomiska bidraget i enlighet med 
budgetförordningen. Varje 
betalningsbeslut bör endast verkställas om 
de relevanta delmålen har uppnåtts och 
tydliga framsteg har registrerats sedan 
den föregående utbetalningen. Om 
kommissionen bedömer att det har skett 
en tydlig tillbakagång i fråga om ett eller 
flera delmål eller mål och att 
medlemsstaten systematiskt inte fullgör 
sina skyldigheter enligt planen för 
återhämtning och resiliens, ska den 
återkräva alla tidigare utbetalningar som 
gjorts i samband med respektive delmål 
och mål.

Or. en
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Ändringsförslag 1358
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen gör en positiv 
bedömning ska den anta ett beslut om 
godkännande av utbetalningen av det 
ekonomiska bidraget i enlighet med 
budgetförordningen.

Om kommissionen gör en positiv 
bedömning ska den anta ett beslut om 
godkännande av utbetalningen av det 
ekonomiska bidraget i enlighet med 
budgetförordningen. Varje 
betalningsbeslut bör endast verkställas om 
de relevanta delmålen har uppnåtts och 
tydliga framsteg har registrerats sedan 
den föregående utbetalningen.

Or. en

Ändringsförslag 1359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen gör en positiv 
bedömning ska den anta ett beslut om 
godkännande av utbetalningen av det 
ekonomiska bidraget i enlighet med 
budgetförordningen.

Om kommissionen gör en positiv 
bedömning ska den anta ett beslut om 
godkännande av utbetalningen av det 
ekonomiska bidraget i enlighet med 
budgetförordningen. Varje samråd som 
föregår kommissionens beslut ska på lika 
villkor involvera Europaparlamentet och 
rådet i deras egenskap av 
budgetmyndighet.

Or. en

Ändringsförslag 1360
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1



AM\1214176SV.docx 133/215 PE657.421v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen gör en positiv 
bedömning ska den anta ett beslut om 
godkännande av utbetalningen av det 
ekonomiska bidraget i enlighet med 
budgetförordningen.

Om kommissionen gör en positiv 
bedömning ska den anta ett beslut om 
godkännande av utbetalningen av det 
ekonomiska bidraget i enlighet med 
budgetförordningen. Utbetalningar bör ske 
gradvis och omfattas av krav på att delmål 
uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 1361
Jens Geier, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen gör en positiv 
bedömning ska den anta ett beslut om 
godkännande av utbetalningen av det 
ekonomiska bidraget i enlighet med 
budgetförordningen.

Om kommissionen gör en positiv 
bedömning ska den lämna ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet om 
godkännande av utbetalningen av det 
ekonomiska bidraget i enlighet med 
budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 1362
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen gör en positiv 
bedömning ska den anta ett beslut om 
godkännande av utbetalningen av det 
ekonomiska bidraget i enlighet med 
budgetförordningen.

Om kommissionen gör en positiv 
bedömning av de tre kriterierna ska den 
anta ett beslut om godkännande av 
utbetalningen av det ekonomiska bidraget i 
enlighet med budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 1363
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen, till följd av den 
bedömning som avses i punkt 3, 
konstaterar att de delmål och mål som 
anges i det beslut som avses i artikel 17.1 
inte har genomförts på ett tillfredsställande 
sätt, ska utbetalningen av hela eller delar 
av det ekonomiska bidraget hållas inne. 
Den berörda medlemsstaten får lämna sina 
synpunkter inom en månad efter det att 
kommissionens bedömning meddelats.

4. Om kommissionen, till följd av den 
bedömning som avses i punkt 3, 
konstaterar att de tydliga delmål och mål 
som anges i det beslut som avses i artikel 
17.1 inte har genomförts på ett 
tillfredsställande sätt, ska utbetalningen 
hållas inne. Den berörda medlemsstaten får 
lämna sina synpunkter inom en månad 
efter det att kommissionens bedömning 
meddelats.

Innehållande av utbetalningen kan även 
komma på initiativ från 
Europaparlamentet till följd av ett icke 
tillfredsställande genomförande av ett 
eller flera tydliga delmål eller mål enligt 
det beslut som avses i artikel 17.1.

Or. en

Ändringsförslag 1364
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen, till följd av den 
bedömning som avses i punkt 3, 
konstaterar att de delmål och mål som 
anges i det beslut som avses i artikel 17.1 
inte har genomförts på ett tillfredsställande 
sätt, ska utbetalningen av hela eller delar 
av det ekonomiska bidraget hållas inne. 
Den berörda medlemsstaten får lämna sina 
synpunkter inom en månad efter det att 
kommissionens bedömning meddelats.

4. Om kommissionen, till följd av den 
bedömning som avses i punkt 3, 
konstaterar att de tydliga delmål och mål 
som anges i det beslut som avses i artikel 
17.1 inte har genomförts på ett 
tillfredsställande sätt, ska utbetalningen 
hållas inne. Den berörda medlemsstaten får 
lämna sina synpunkter inom en månad 
efter det att kommissionens bedömning 
meddelats. Innehållande av utbetalningen 
kan även komma på initiativ från 
Europaparlamentet till följd av ett icke 
tillfredsställande genomförande av ett 
eller flera tydliga delmål eller mål enligt 
det beslut som avses i artikel 17.1.
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Or. en

Ändringsförslag 1365
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållandet ska upphävas om 
medlemsstaten har vidtagit de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de delmål och 
mål som avses i artikel 17.1 uppnås på ett 
tillfredsställande sätt.

Innehållandet ska upphävas om 
medlemsstaten har vidtagit de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de tydliga 
delmål och mål som avses i artikel 17.1 
uppnås på ett tillfredsställande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 1366
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållandet ska upphävas om 
medlemsstaten har vidtagit de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de delmål och 
mål som avses i artikel 17.1 uppnås på ett 
tillfredsställande sätt.

Innehållandet ska upphävas endast om 
medlemsstaten har vidtagit de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de delmål och 
mål som avses i artikel 17.1 uppnås på ett 
tillfredsställande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 1367
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållandet ska upphävas om 
medlemsstaten har vidtagit de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de delmål och 
mål som avses i artikel 17.1 uppnås på ett 
tillfredsställande sätt.

Innehållandet ska upphävas om 
medlemsstaten har vidtagit de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de delmål och 
mål som avses i artikel 17.1 uppnås.

Or. en
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Ändringsförslag 1368
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid överträdelse av åtaganden, inbegripet 
principen orsaka inte betydande skada, 
och underlåtenhet att vidta nödvändiga 
åtgärder enligt omställningsplanen ska de 
delbetalningar som gjorts återkrävas från 
den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 1369
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medel för vilka inget åtagande 
gjorts ska göras tillgängliga för 
alleuropeiska projekt inom den fleråriga 
budgetramen som bidrar till konvergens 
och till minskade regionala skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 1370
Csaba Molnár, Marek Belka

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de åtgärder som krävs inom 
sex månader från innehållandet, ska 
kommissionen annullera beloppet för det 
ekonomiska bidraget i enlighet med artikel 

6. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de åtgärder som krävs inom 
sex månader från innehållandet, ska 
kommissionen tillgängliggöra beloppet för 
det ekonomiska bidraget för regionala och 
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14.1 i budgetförordningen, efter det att 
den berörda medlemsstaten har fått 
möjlighet att lämna sina synpunkter inom 
två månader från det att slutsatserna 
meddelades.

lokala myndigheter och andra berörda 
parter, däribland arbetsmarknadens 
parter och organisationer i det civila 
samhället, som bidrar till att ta itu med de 
utmaningar som fastställs i planen för 
återhämtning och resiliens, efter det att 
den berörda medlemsstaten har fått 
möjlighet att lämna sina synpunkter inom 
två månader från det att slutsatserna 
meddelades.

Or. en

Ändringsförslag 1371
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de åtgärder som krävs inom 
sex månader från innehållandet, ska 
kommissionen annullera beloppet för det 
ekonomiska bidraget i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen, efter det att den 
berörda medlemsstaten har fått möjlighet 
att lämna sina synpunkter inom två 
månader från det att slutsatserna 
meddelades.

6. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de åtgärder som krävs inom 
sex månader från innehållandet, ska 
kommissionen annullera beloppet för det 
ekonomiska bidraget i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen, efter det att den 
berörda medlemsstaten har fått möjlighet 
att lämna sina synpunkter inom två 
månader från det att slutsatserna 
meddelades och återkräva de delar och 
lånedelar som redan har betalats ut.

Or. en

Ändringsförslag 1372
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de åtgärder som krävs inom 
sex månader från innehållandet, ska 
kommissionen annullera beloppet för det 
ekonomiska bidraget i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen, efter det att den 

6. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de åtgärder som krävs inom 
sex månader från innehållandet, ska 
kommissionen annullera och kräva 
tillbaka beloppet för det ekonomiska 
bidraget i enlighet med artikel 14.1 i 
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berörda medlemsstaten har fått möjlighet 
att lämna sina synpunkter inom två 
månader från det att slutsatserna 
meddelades.

budgetförordningen, efter det att den 
berörda medlemsstaten har fått möjlighet 
att lämna sina synpunkter inom två 
månader från det att slutsatserna 
meddelades.

Or. en

Ändringsförslag 1373
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de åtgärder som krävs inom 
sex månader från innehållandet, ska 
kommissionen annullera beloppet för det 
ekonomiska bidraget i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen, efter det att den 
berörda medlemsstaten har fått möjlighet 
att lämna sina synpunkter inom två 
månader från det att slutsatserna 
meddelades.

6. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de åtgärder som krävs inom 
sex månader från innehållandet, ska 
kommissionen annullera beloppet för det 
berörda ekonomiska bidraget i enlighet 
med artikel 14.1 i budgetförordningen, 
efter det att den berörda medlemsstaten har 
fått möjlighet att lämna sina synpunkter 
inom två månader från det att slutsatserna 
meddelades.

Or. en

Ändringsförslag 1374
Csaba Molnár, Marek Belka

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta delmål och mål 
inom arton månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i artikel 
17.1, ska beloppet för det ekonomiska 
bidraget annulleras i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen.

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta delmål och mål 
inom arton månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i artikel 
17.1, ska beloppet för det ekonomiska 
bidraget tillgängliggöras för regionala och 
lokala myndigheter och andra berörda 
parter, däribland arbetsmarknadens 
parter och organisationer i det civila 
samhället, som bidrar till att ta itu med de 
utmaningar som fastställs i planen för 
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återhämtning och resiliens.
Or. en

Ändringsförslag 1375
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta delmål och mål 
inom arton månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i artikel 
17.1, ska beloppet för det ekonomiska 
bidraget annulleras i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen.

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta, tydliga delmål och 
mål inom den tidsplan som fastställs i 
kommissionens beslut eller 
Europaparlamentets beslut, och senast 
åtta månader efter dagen för antagandet av 
det beslut som avses i artikel 17.1, ska 
beloppet för det ekonomiska bidraget 
annulleras i enlighet med artikel 14.1 i 
budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 1376
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta delmål och mål 
inom arton månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i artikel 
17.1, ska beloppet för det ekonomiska 
bidraget annulleras i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen.

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta delmål och mål 
inom arton månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i artikel 
17.1, ska beloppet för det ekonomiska 
bidraget annulleras i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen, och de delar 
och lånedelar som redan har betalats ut 
ska återkrävas till en återbetalningsgrad 
av 105 %.

Or. en
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Ändringsförslag 1377
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta delmål och mål 
inom arton månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i artikel 
17.1, ska beloppet för det ekonomiska 
bidraget annulleras i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen.

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta delmål och mål 
inom arton månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i artikel 
17.1, ska beloppet för det ekonomiska 
bidraget annulleras i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen. All 
förfinansiering måste återbetalas.

Or. en

Ändringsförslag 1378
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta delmål och mål 
inom arton månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i artikel 
17.1, ska beloppet för det ekonomiska 
bidraget annulleras i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen.

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta delmål och mål 
inom arton månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i artikel 
17.1, ska beloppet för det ekonomiska 
bidraget annulleras och krävas tillbaka i 
enlighet med artikel 14.1 i 
budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 1379
Markus Ferber, Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om den berörda medlemsstaten inte 7. Om den berörda medlemsstaten inte 



AM\1214176SV.docx 141/215 PE657.421v02-00

SV

har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta delmål och mål 
inom arton månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i artikel 
17.1, ska beloppet för det ekonomiska 
bidraget annulleras i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen.

har gjort några konkreta framsteg med 
avseende på relevanta delmål och mål 
inom sex månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i artikel 
17.1, ska beloppet för det ekonomiska 
bidraget annulleras i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 1380
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fatta ett beslut om 
annullerande av det ekonomiska bidraget 
efter att ha gett den berörda medlemsstaten 
möjlighet att lämna sina synpunkter inom 
två månader från det att bedömningen att 
det inte har gjorts några konkreta framsteg 
har meddelats.

Kommissionen ska fatta ett beslut om 
annullerande av det ekonomiska bidraget, 
och, i tillämpliga fall, återbetalningen av 
förfinansieringen, efter att ha gett den 
berörda medlemsstaten möjlighet att lämna 
sina synpunkter inom två månader från det 
att bedömningen att det inte har gjorts 
några konkreta framsteg har meddelats.

Or. en

Ändringsförslag 1381
Jens Geier, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fatta ett beslut om 
annullerande av det ekonomiska bidraget 
efter att ha gett den berörda medlemsstaten 
möjlighet att lämna sina synpunkter inom 
två månader från det att bedömningen att 
det inte har gjorts några konkreta framsteg 
har meddelats.

Kommissionen ska lämna ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet om 
annullerande av det ekonomiska bidraget 
efter att ha gett den berörda medlemsstaten 
möjlighet att lämna sina synpunkter inom 
två månader från det att bedömningen att 
det inte har gjorts några konkreta framsteg 
har meddelats.

Or. en
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Ändringsförslag 1382
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt, som ska antas innan 
planerna för återhämtning och resiliens 
godkänns enligt artikel 17, fastställa 
särskilda regler för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, 
annullering och återbetalning av medel 
för att få till stånd en sund ekonomisk 
förvaltning. Med respekt för 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter ska lämpliga kontradiktoriska 
förfaranden inrättas, om kommissionen 
anser att en plan för återhämtning och 
resiliens inte har genomförts på 
tillfredsställande sätt. Kommissionen 
kommer i nära samarbete med nationella 
behöriga myndigheter, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten att säkerställa skydd av 
unionens ekonomiska intresse, som 
härrör från denna facilitet.

Or. en

Ändringsförslag 1383
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Om kommissionen gör en positiv 
bedömning av en medlemsstats plan för 
återhämtning och resiliens ska den 
positiva effekten av denna plan i form av 
ökad BNP per capita, som beräknas i 
slutet av den nuvarande fleråriga 
budgetramen, beaktas för att beräkna en 
ökning av den berörda medlemsstatens 
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nationella bidrag till unionens budget. De 
årliga bidragen från de medlemsstater 
som inte fått ekonomiskt stöd från 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
kommer att minska, motsvarande 
ökningen för de medlemsstater som inte 
fått ekonomiskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 1384
Markus Ferber, Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Outnyttjade medel inom denna 
facilitet får inte ges ett nytt syfte, men 
användas för att minska unionens 
övergripande lånekrav som en del av det 
europeiska återhämtningsinstrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 1385
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. Vid oegentligheter i den berörda 
medlemsstatens genomförande av något 
av de relevanta delmålen och målen ska 
beloppet för det ekonomiska bidraget 
annulleras i enlighet med artikel 14.1 i 
budgetförordningen, och de delar och 
lånedelar som redan har betalats ut ska 
återkrävas till en återbetalningsgrad av 
110 %.

Or. en

Ändringsförslag 1386
Monika Hohlmeier
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Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Skydd av unionens ekonomiska intressen
1. Vid genomförande av faciliteten 
ska medlemsstaterna i egenskap av 
mottagare eller låntagare av medel från 
faciliteten vidta alla nödvändiga åtgärder 
för att skydda unionens ekonomiska 
intressen, och i synnerhet säkerställa att 
alla åtgärder för att genomföra reformer 
och investeringsprojekt inom ramen för 
planen för återhämtning och resiliens 
följer tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning.
2. De avtal som avses i artiklarna 
13.2 och 19.1 ska föreskriva följande 
skyldigheter för medlemsstaterna:
a) Att regelbundet kontrollera att den 
finansiering som tillhandahållits har 
använts korrekt i enlighet med alla 
tillämpliga regler och att alla åtgärder för 
att genomföra reformer och 
investeringsprojekt inom ramen för 
planen för återhämtning och resiliens har 
genomförts korrekt i enlighet med alla 
tillämpliga regler, inbegripet unionens 
lagstiftning och nationell lagstiftning.
b) Att vidta lämpliga åtgärder för att 
förebygga, upptäcka och reda ut 
bedrägerier, korruption och 
intressekonflikter enligt artikel 61.2 och 
61.3 i budgetförordningen och att vidta 
rättsliga åtgärder för att återkräva medel 
som förskingrats, även i samband med 
åtgärder för att genomföra reformer och 
investeringsprojekt inom ramen för 
planen för återhämtning och resiliens.
c) Att till en begäran om utbetalning 
bifoga
i) en förvaltningsförklaring om att medlen 
har använts för sitt avsedda syfte, att de 
uppgifter som lämnats tillsammans med 
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begäran om utbetalning är fullständiga, 
korrekt och tillförlitliga, samt att de 
kontrollsystem som införts ger nödvändig 
försäkran om att medlen har förvaltats i 
enlighet med alla tillämpliga regler, och
ii) en sammanfattning av de revisioner 
och kontroller som utförts, inbegripet de 
svagheter som identifierats och alla 
korrigerande åtgärder som vidtagits.
d) Att i syfte att utföra revisioner och 
kontroller av medlens användning i 
samband med åtgärder för att genomföra 
reformer och investeringsprojekt inom 
ramen för planen för återhämtning och 
resiliens, i elektroniskt format och i en 
gemensam databas, samla in följande 
kategorier av uppgifter:
i) namn på den slutliga stödmottagaren,
ii) namn på entreprenören och 
underentreprenören, om den slutliga 
stödmottagaren är en upphandlande 
myndighet i enlighet med unionens eller 
nationella bestämmelser för offentlig 
upphandling,
iii) förnamn, efternamn och födelsedatum 
för stödmottagarens verkliga 
huvudman/huvudmän eller 
entreprenören, i enlighet med artikel 3.6 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om 
åtgärder för att förhindra att det 
finansiella systemet används för 
penningtvätt eller finansiering av 
terrorism,
iv) en förteckning över alla åtgärder för 
genomförande av reformer och 
investeringsprojekt inom ramen för 
planen för återhämtning och resiliens, 
samt det totala beloppet för offentliga 
medel, med uppgift om de belopp som ska 
utbetalas från faciliteten och från andra 
unionsfonder.
e) Att införa skyldigheter för alla slutliga 
stödmottagare beträffande medel som 
betalas ut till åtgärder för genomförande 
av de reformer och investeringsprojekt 



PE657.421v02-00 146/215 AM\1214176SV.docx

SV

som ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, eller för alla övriga personer 
eller enheter som är delaktiga i 
genomförandet, för att uttryckligen ge 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och revisionsrätten 
behörighet att utöva sina rättigheter enligt 
artikel 129.1 i budgetförordningen och att 
införa liknande skyldigheter för alla 
slutliga mottagare av de medel som 
betalas ut.
f) Att före register i enlighet med artikel 
132 i budgetförordningen.
3. De avtal som avses i artiklarna 
13.2 och 19.1 ska även ge kommissionen 
behörighet att proportionerligt minska 
stödet från faciliteten och återkräva varje 
belopp till unionens budget eller begära 
återbetalning av lån i förtid, vid förekomst 
av bedrägerier, korruption och 
intressekonflikter som påverkar unionens 
ekonomiska intressen eller utgör 
överträdelser av de skyldigheter som följer 
av nämnda avtal. När kommissionen 
beslutar om det belopp som ska 
återkrävas, reduceras eller omfattas av 
återbetalning i förtid ska den följa 
proportionalitetsprincipen och ta hänsyn 
till allvarsgraden i de bedrägerier, den 
korruption och de intressekonflikter som 
påverkar unionens ekonomiska intressen 
eller i överträdelserna av skyldigheter. 
Medlemsstaten ska ges möjlighet att 
lämna sina synpunkter innan en 
reducering sker eller innan återbetalning 
i förtid begärs.

Or. en

Ändringsförslag 1387
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Dialog för återhämtning och resiliens

1. För att stärka dialogen mellan 
unionens institutioner, särskilt 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, och säkerställa större 
öppenhet och ansvarsskyldighet får 
Europaparlamentets behöriga utskott 
uppmana företrädare för rådet och dess 
förberedande organ, för kommissionen 
och, när så är lämpligt, för Eurogruppen, 
att inställa sig inför parlamentet för att 
diskutera alla de åtgärder som vidtagits i 
enlighet med denna förordning och de 
åtgärder som antagits enligt rådets 
förordning XXX[EURI].
2. För att säkerställa större öppenhet 
och ansvarsskyldighet får 
Europaparlamentets behöriga utskott 
uppmana de företrädare för 
medlemsstaterna som ansvarar för planen 
för återhämtning och resiliens och, i 
förekommande fall, nationella oberoende 
finanspolitiska institutioner, att inställa 
sig inför utskotten för att lägga fram 
planen för återhämtning och resiliens och 
de åtgärder som fastställs och som ska 
vidtas enligt denna förordning.
3. Kommissionen ska samtidigt förse 
rådet och Europaparlamentet med alla 
uppgifter som tillhandahållits av 
medlemsstaterna och som är relevanta för 
att institutionerna ska kunna utföra sina 
uppdrag enligt denna förordning. 
Känsliga eller sekretessbelagda uppgifter 
kan överföras under iakttagande av 
särskild tystnadsplikt.
4. Uppgifter som överförs av 
kommissionen till rådet eller något av 
dess förberedande organ inom ramen för 
denna förordning eller dess 
genomförande ska samtidigt göras 
tillgängliga för Europaparlamentet, under 
iakttagande av tystnadsplikt om så krävs. 
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Relevanta resultat av de diskussioner som 
förts i rådets förberedande organ ska 
delges parlamentets relevanta utskott.

Or. en

Ändringsförslag 1388
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Åtgärder för att koppla faciliteten till 

skyddet av unionsbudgeten vid 
tillbakagång i de genomförda projekten

1. Om kommissionen bedömer att det 
har skett en tydlig tillbakagång för ett 
eller flera delmål eller mål ska den 
återkräva utbetalningar som gjorts i 
samband med respektive delmål eller mål.
2. En medlemsstat ska till 
kommissionen även betala tillbaka varje 
ekonomiskt bidrag som utbetalats till den i 
enlighet med artikel 19 med avseende på 
ett reformåtagande, om de förhållanden 
som möjliggjorde sådana utbetalningar 
inom fem år efter utbetalningen har 
förändrats avsevärt i den berörda 
medlemsstaten.
3. Följande fall ska utgöra en 
avsevärd förändring av de förhållanden 
som möjliggjorde utbetalningen:
(a) förutsättningarna för att uppfylla 
reformåtagandena föreligger inte längre, 
eller
(b) förutsättningarna för att uppfylla 
reformåtagandena har avsevärt 
förändrats på grund av andra åtgärder.
4. Kommissionen ska fatta ett beslut 
om återbetalning efter att ha gett den 
berörda medlemsstaten möjlighet att 
lämna synpunkter inom en period på två 
månader efter det att dess slutsatser 
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meddelats.
Or. en

Ändringsförslag 1389
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Rättsstatsprincipen

Fram till dess att det förfarande som 
inletts mot en medlemsstat i enlighet med 
artikel 7 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt formellt har 
avslutats, ska denna medlemsstat endast 
vara berättigad till 20 % av det 
ekonomiska bidrag som fastställs i 
enlighet med artikel 19.

Or. en

Ändringsförslag 1390
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Rättsstatsprincipen

Medlemsstater som är föremål för ett 
förfarande i enlighet med artikel 7 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska endast vara berättigade 
till 25 % av det ekonomiska bidrag som 
fastställs i enlighet med artikel 19. 

Or. en

Ändringsförslag 1391
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 19b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19b
Klausul om bevarande av skyddsnivån 

och återbetalning
1. En medlemsstat ska till 
kommissionen betala tillbaka varje 
ekonomiskt bidrag som utbetalats till den i 
enlighet med artikel 19 med avseende på 
ett reformåtagande, om de förhållanden 
som möjliggjorde sådana utbetalningar 
inom fem år efter utbetalningen har 
förändrats avsevärt i den berörda 
medlemsstaten.
2. Följande fall ska utgöra en 
avsevärd förändring av de förhållanden 
som möjliggjorde utbetalningen:
(a) förutsättningarna för att uppfylla 
reformåtagandena föreligger inte längre, 
eller
(b) förutsättningarna för att uppfylla 
reformåtagandena har avsevärt 
förändrats på grund av andra åtgärder, 
eller
(c) de delmål som uppnåtts inom ramen 
för planerna för återhämtning och 
resiliens föreligger inte längre, eller
(d) de delmål som uppnåtts inom ramen 
för planerna för återhämtning och 
resiliens har avsevärt förändrats på grund 
av andra åtgärder.
3. Kommissionen ska fatta ett beslut 
om återbetalning efter att ha gett den 
berörda medlemsstaten möjlighet att 
lämna synpunkter inom en period på två 
månader efter det att dess slutsatser 
meddelats.
4. Endast verkligt nya reformer ger 
rätt till finansiering inom detta program. 
Reformåtaganden som har genomförts 
inom tidigare program och sedan dess 
återtagits ger inte rätt till finansiering 



AM\1214176SV.docx 151/215 PE657.421v02-00

SV

inom detta program. 
Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Kapitel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapportering och information Rapportering, information och 
ansvarsfrihet

Or. en

Ändringsförslag 1393
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstatens rapportering inom den 
europeiska planeringsterminen

Medlemsstatens rapportering

Or. en

Ändringsförslag 1394
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska 
rapportera kvartalsvis inom den 
europeiska planeringsterminen om de 
framsteg som gjorts när det gäller att 
uppfylla planen för återhämtning och 
resiliens, inbegripet den operativa 
överenskommelse som avses i artikel 17.6. 

utgår
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I detta syfte ska medlemsstaternas 
kvartalsrapporter vederbörligen 
återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1395
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. och uppnåendet av 
individuella föreslagna delmål, mål och 
de därmed förknippade indikatorerna. I 
detta syfte ska medlemsstaternas 
kvartalsrapporter vederbörligen återspeglas 
i de nationella reformprogrammen, vilka 
ska användas som ett verktyg för att 
rapportera om framsteg mot slutförandet av 
planen för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1396
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
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operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6 och rekommendationerna om 
tekniskt stöd, om medlemsstaten har 
begärt det. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1397
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, och framsteg i 
enlighet med EU-taxonomin, inbegripet 
den operativa överenskommelse som avses 
i artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1398
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
två gånger per år om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
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gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1399
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
två gånger per år inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1400
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
två gånger per år inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
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återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas halvårsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1401
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oberoende finanspolitiska institutioner, i 
enlighet med rådets direktiv 2011/85/EU, 
ska två gånger per år komplettera och 
bedöma sådana rapporter med inriktning 
på tillförlitligheten i den information, de 
uppgifter och de prognoser som 
tillhandahållits samt resultaten och de 
allmänna framstegen för att uppnå målen 
i planerna för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1402
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a
Särskilt förfarande för beviljande av 

ansvarsfrihet
1. Utgifter inom ramen för faciliteten 
ska omfattas av ett särskilt förfarande för 
beviljande av ansvarsfrihet, genom vilket 
det ska kontrolleras att genomförandet 
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skett i enlighet med relevanta regler, 
inbegripet principerna om sund 
ekonomisk förvaltning.
2. Senast den 1 mars efter utgången 
av varje budgetår ska kommissionen till 
revisionsrätten, som ska ha fullständiga 
revisionsrättigheter för utgifter inom 
ramen för faciliteten, överlämna 
facilitetens preliminära redovisningar, 
åtföljda av rapporten om 
budgetförvaltningen och den ekonomiska 
förvaltningen under budgetåret. 
Kommissionen ska också sända rapporten 
om budgetförvaltningen och den 
ekonomiska förvaltningen till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
31 mars det påföljande året.
3. Kommissionen ska ta hänsyn till 
revisionsrättens iakttagelser när den 
utarbetar de slutliga redovisningarna av 
facilitetens utgifter.
4. Kommissionen ska, på 
Europaparlamentets begäran och i 
enlighet med artikel 146.3 i 
budgetförordningen, lägga fram alla 
uppgifter som behövs för att förfarandet 
för beviljande av ansvarsfrihet för det 
berörda budgetåret ska kunna fungera 
väl.
5. Europaparlamentet ska före den 
15 maj år N + 2 med kvalificerad 
majoritet bevilja särskild ansvarsfrihet för 
utgifter inom ramen för faciliteten.
6. Förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet ska säkerställa att 
kommissionen följer Europaparlamentets 
rekommendationer innan ny ansvarsfrihet 
begärs.

Or. en

Ändringsförslag 1403
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 20a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a
Rapportering till Europaparlamentet och 

rådet om anskaffande av medel för 
facilitetens syfte

Kommissionen ska varje kvartal 
överlämna en utförlig rapport till 
Europaparlamentet och rådet om de 
finansiella skyldigheter som den har 
ingått med tredje parter i syfte att 
finansiera faciliteten. Rapporten ska 
innehålla en tydlig och trovärdig 
återbetalningsplan, utan möjlighet att 
utnyttja den fleråriga budgetramen i 
enlighet med artikel 7. Känsliga eller 
sekretessbelagda uppgifter ska vara 
tillgängliga för Europaparlamentets 
ledamöter under strikt sekretess som 
avtalats på förhand.

Or. en

Ändringsförslag 1404
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 20b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20b
Särskilt förfarande för beviljande av 

ansvarsfrihet
1. Utgifter inom ramen för faciliteten 
ska omfattas av ett särskilt förfarande för 
beviljande av ansvarsfrihet, genom vilket 
det ska kontrolleras att genomförandet 
skett i enlighet med relevanta regler, 
inbegripet principerna om sund 
ekonomisk förvaltning.
2. Senast den 1 mars efter utgången 
av varje budgetår ska kommissionen till 
revisionsrätten, som ska ha fullständiga 
revisionsrättigheter för utgifter inom 
ramen för faciliteten, överlämna 
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facilitetens preliminära redovisningar, 
åtföljda av rapporten om 
budgetförvaltningen och den ekonomiska 
förvaltningen under budgetåret. 
Kommissionen ska också sända rapporten 
om budgetförvaltningen och den 
ekonomiska förvaltningen till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
31 mars det påföljande året.
3. Kommissionen ska ta hänsyn till 
revisionsrättens iakttagelser när den 
utarbetar de slutliga redovisningarna av 
facilitetens utgifter.
4. Kommissionen ska, på 
Europaparlamentets begäran och i 
enlighet med artikel 261.3 i 
budgetförordningen, lägga fram alla 
uppgifter som behövs för att förfarandet 
för beviljande av ansvarsfrihet för det 
berörda budgetåret ska kunna fungera 
väl.
5. Europaparlamentet ska före den 
15 maj år N + 2 med kvalificerad 
majoritet bevilja särskild ansvarsfrihet för 
utgifter inom ramen för faciliteten.
6. Förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet ska säkerställa att 
kommissionen följer Europaparlamentets 
rekommendationer innan ny ansvarsfrihet 
begärs.

Or. en

Ändringsförslag 1405
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information till Europaparlamentet och 
rådet och kommunikation om 
medlemsstaternas planer för återhämtning 
och resiliens

Information till Europaparlamentet och 
kommunikation om medlemsstaternas 
planer för återhämtning och resiliens

Or. en
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Ändringsförslag 1406
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 
medlemsstaten.

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens delegerade akt i 
enlighet med artikel 17 till 
Europaparlamentet och rådet utan onödigt 
dröjsmål. Den berörda medlemsstaten får 
begära att kommissionen tar bort känslig 
eller konfidentiell information vars 
utlämnande skulle äventyra allmänintresset 
i medlemsstaten. För att säkerställa större 
öppenhet och ansvarsskyldighet ska 
medlemsstaternas företrädare med ansvar 
för planerna för återhämtning och 
resiliens samt berörda institutioner och 
intressenter, på Europaparlamentets 
begäran, inför behöriga utskott diskutera 
de åtgärder som fastställts och som ska 
vidtas i enlighet med denna förordning. 
Medlemsstaterna ska samtidigt förse 
Europaparlamentet och rådet med 
relevanta uppgifter när som helst under 
processen.

Or. en

Ändringsförslag 1407
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens delegerade akt i 
enlighet med artikel 17 till 
Europaparlamentet och rådet utan onödigt 
dröjsmål. Den berörda medlemsstaten får 
begära att kommissionen tar bort känslig 
eller konfidentiell information vars 
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konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 
medlemsstaten.

utlämnande skulle äventyra allmänintresset 
i medlemsstaten. I sådana fall ska 
kommissionen samarbeta med 
parlamentet och rådet om hur den 
borttagna informationen kan göras 
tillgänglig för medlagstiftaren på ett 
konfidentiellt sätt och utan onödigt 
dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 1408
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars 
utlämnande skulle äventyra 
allmänintresset i medlemsstaten.

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens delegerade akt i 
enlighet med artikel 17 till 
Europaparlamentet och rådet utan onödigt 
dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 1409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens delegerade akt i 
enlighet med artikel 17 samt alla övriga 
relevanta uppgifter, skyndsamt, samtidigt 
och på lika villkor till Europaparlamentet 
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medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars 
utlämnande skulle äventyra 
allmänintresset i medlemsstaten.

och rådet utan onödigt dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 1410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars 
utlämnande skulle äventyra 
allmänintresset i medlemsstaten.

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet, det nationella 
parlamentet i den berörda medlemsstaten 
och rådet utan onödigt dröjsmål. Av 
respekt för demokratisk granskning och 
intressena i de medlemsstater som stöder 
reformer i andra medlemsstater bör de 
godkända planerna inte redigeras.

Or. en

Ändringsförslag 1411
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 

1. Kommissionen ska översända 
bedömningen av de planer för 
återhämtning och resiliens som godkänts i 
enlighet med artikel 17 till 
Europaparlamentet utan onödigt dröjsmål. 
Den berörda medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 
medlemsstaten.
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medlemsstaten.
Or. en

Ändringsförslag 1412
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 
medlemsstaten.

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens delegerade akt i 
enlighet med artikel 17 till 
Europaparlamentet och rådet utan onödigt 
dröjsmål. Den berörda medlemsstaten får 
begära att kommissionen tar bort känslig 
eller konfidentiell information vars 
utlämnande skulle äventyra allmänintresset 
i medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 1413
Agnès Evren

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 
medlemsstaten.

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens delegerade akt i 
enlighet med artikel 17 till 
Europaparlamentet och rådet utan onödigt 
dröjsmål. Den berörda medlemsstaten får 
begära att kommissionen tar bort känslig 
eller konfidentiell information vars 
utlämnande skulle äventyra allmänintresset 
i medlemsstaten.

Or. fr
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Ändringsförslag 1414
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionsledamöter med 
ansvar för att genomföra faciliteten ska 
hållas ansvariga. I händelse av grov 
vårdslöshet eller försummelse ska 
ansvarig(a) 
kommissionsledamot/kommissionsledamö
ter avgå på individuell basis, efter en 
missförtroendeförklaring i 
Europaparlamentet. Kommissionens 
ordförande ska göra ett uttalande inför 
Europaparlamentet i kammaren för detta 
syfte.

Or. en

Ändringsförslag 1415
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får delta i 
kommunikationsverksamhet för att 
säkerställa att unionens finansiering 
synliggörs i samband med det ekonomiska 
stöd som avses i den berörda planen för 
återhämtning och resiliens, bland annat 
genom gemensam 
kommunikationsverksamhet med de 
berörda nationella myndigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1416
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får delta i 
kommunikationsverksamhet för att 
säkerställa att unionens finansiering 
synliggörs i samband med det ekonomiska 
stöd som avses i den berörda planen för 
återhämtning och resiliens, bland annat 
genom gemensam 
kommunikationsverksamhet med de 
berörda nationella myndigheterna.

2. Kommissionen får delta i 
kommunikationsverksamhet för att 
säkerställa att unionens finansiering 
synliggörs genom en tydlig 
unionsmärkning i samband med det 
ekonomiska stöd som avses i den berörda 
planen för återhämtning och resiliens, 
bland annat genom gemensam 
kommunikationsverksamhet med de 
berörda nationella myndigheterna. 
Kommissionen ska se till att utgifterna 
inom ramen för faciliteten synliggörs på 
obligatoriskt sätt genom att ange att de 
projekt som får stöd tydligt ska märkas 
som ”EU-initiativ för återhämtning”.

Or. en

Ändringsförslag 1417
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utgifterna inom ramen för 
faciliteten ska omfattas av ett förfarande 
för beviljande av ansvarsfrihet från 
Europaparlamentets sida.

Or. en

Ändringsförslag 1418
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
1. Kommissionen ska inrätta en 
resultattavla för återhämtning och 
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resiliens (nedan kallad resultattavlan) 
som visar status för genomförandet av de 
avtalade tillväxtfrämjande reformerna 
och hållbara investeringarna genom varje 
enskild medlemsstats planer för 
återhämtning och resiliens, och status för 
utbetalningar till medlemsstaterna 
kopplade till ett tillfredsställande 
genomförande av tydliga delmål och mål.
2. Resultattavlan ska innehålla 
centrala indikatorer, såsom sociala, 
ekonomiska, miljörelaterade och 
konkurrensmässiga indikatorer, som 
utvärderar de framsteg som registrerats i 
samband med planerna för återhämtning 
och resiliens på vart och ett av de sex 
områden som utgör tillämpningsområdet 
för denna förordning.
3. Resultattavlan ska ange i vilken 
grad de tydliga delmålen i planerna för 
återhämtning och resiliens har uppfyllts 
samt vilka brister i genomförandet som 
konstaterats liksom kommissionens 
rekommendationer för att åtgärda 
bristerna.
4. Resultattavlan ska ange formerna 
och tidsplanen för att genomföra planen 
för återhämtning och resiliens samt för de 
utbetalningar som är kopplade till ett 
tillfredsställande genomförande av tydliga 
delmål och mål.
5. Resultattavlan ska också 
sammanfatta de viktigaste 
rekommendationerna till medlemsstaterna 
när det gäller deras planer för 
återhämtning och resiliens.
6. Resultattavlan ska utgöra grund 
för ett ständigt utbyte av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna, vilket ska ske i 
form av en regelbundet organiserad 
strukturerad dialog.
7. Resultattavlan ska uppdateras 
kontinuerligt och vara tillgänglig för 
allmänheten på kommissionens 
webbplats. Den ska ange status för 
betalningsansökningar, utbetalningar 
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samt innehållanden och annulleringar av 
ekonomiska bidrag.
8. Kommissionen ska redogöra för 
resultattavlan vid en utfrågning som 
anordnas av Europaparlamentets 
behöriga utskott.

Or. en

Ändringsförslag 1419
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Resultattavla för återhämtning och 

resiliens
1. Kommissionen ska upprätta en 
resultattavla för återhämtning och 
resiliens (nedan kallad resultattavlan) 
som visar status för genomförandet av de 
överenskomna reformerna och 
investeringarna inom ramen för 
medlemsstaternas planer för 
återhämtning och resiliens.
2. Resultattavlan ska innehålla 
centrala indikatorer, såsom sociala, 
ekonomiska och miljörelaterade 
indikatorer, som utvärderar de framsteg 
som registrerats i samband med planerna 
för återhämtning och resiliens på vart och 
ett av de sex områden som utgör 
tillämpningsområdet för denna 
förordning samt en sammanfattning av 
övervakningsförfarandet avseende 
efterlevnaden, med minimiandelar för 
utgifter till klimatmål samt andra 
miljömål.
3. Resultattavlan ska ange i vilken 
grad de relevanta delmålen i planerna för 
återhämtning och resiliens har uppfyllts 
samt vilka brister i genomförandet som 
konstaterats liksom kommissionens 
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rekommendationer för att åtgärda 
bristerna.
4. Resultattavlan ska också 
sammanfatta de viktigaste 
rekommendationerna till medlemsstaterna 
när det gäller deras planer för 
återhämtning och resiliens.
5. Resultattavlan ska utgöra grund 
för ett ständigt utbyte av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna, vilket ska ske i 
form av en regelbundet organiserad 
strukturerad dialog.
6. Resultattavlan ska uppdateras 
kontinuerligt och vara tillgänglig för 
allmänheten på kommissionens 
webbplats. Den ska ange status för 
betalningsansökningar, utbetalningar 
samt innehållanden och annulleringar av 
ekonomiska bidrag.
7. Kommissionen ska redogöra för 
resultattavlan vid utfrågningar som 
anordnas av Europaparlamentets 
behöriga utskott.

Or. en

Ändringsförslag 1420
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Resultattavla för återhämtning och 

resiliens
1. Kommissionen ska upprätta en 
resultattavla för återhämtning och 
resiliens, som i alla delar överensstämmer 
med den sociala och den 
makroekonomiska resultattavlan, som 
visar status för genomförandet av de 
överenskomna reformerna och 
investeringarna inom ramen för varje 
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medlemsstats planer för återhämtning och 
resiliens.
2. Resultattavlan ska innehålla 
centrala indikatorer, som överensstämmer 
med den sociala och den 
makroekonomiska resultattavlan, såsom 
sociala, ekonomiska och miljörelaterade 
indikatorer, som utvärderar de framsteg 
som registrerats i samband med planerna 
för återhämtning och resiliens på vart och 
ett av de sex områden som utgör 
tillämpningsområdet för denna 
förordning.
3. Resultattavlan kommer att ange i 
vilken grad de relevanta delmålen i 
planerna för återhämtning och resiliens 
har uppfyllts samt vilka brister i 
genomförandet som konstaterats liksom 
kommissionens rekommendationer för att 
åtgärda bristerna.
4. Resultattavlan kommer även 
sammanfatta de huvudsakliga 
rekommendationer som riktats till 
medlemsstaterna avseende deras planer 
för återhämtning och resiliens och ska 
också ange sociala mål på medellång sikt 
för varje medlemsstat.
5. Resultattavlan kommer att utgöra 
grund för ett ständigt utbyte av bästa 
praxis mellan medlemsstaterna, vilket ska 
ske i form av en regelbundet organiserad 
strukturerad dialog.
6. Resultattavlan kommer att vara 
ständigt uppdaterad och tillgänglig för 
allmänheten på kommissionens 
webbplats. Den ska ange status för 
betalningsansökningar, utbetalningar 
samt innehållanden och annulleringar av 
ekonomiska bidrag.
7. Kommissionen kommer att 
redogöra för resultattavlan vid en 
utfrågning som anordnas av 
Europaparlamentets behöriga utskott.

Or. en
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Ändringsförslag 1421
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Resultattavla för återhämtning och 

resiliens
1. Kommissionen ska inrätta en 
resultattavla för återhämtning och 
resiliens (nedan kallad resultattavlan) 
som visar status för genomförandet av de 
avtalade tillväxtfrämjande reformerna 
och hållbara investeringarna genom varje 
enskild medlemsstats planer för 
återhämtning och resiliens, och status för 
utbetalningar till medlemsstaterna 
kopplade till ett tillfredsställande 
genomförande av tydliga delmål och mål.
2. Resultattavlan ska innehålla 
centrala indikatorer, såsom sociala, 
ekonomiska, miljörelaterade och 
konkurrensmässiga indikatorer, som 
utvärderar de framsteg som registrerats i 
samband med planerna för återhämtning 
och resiliens på vart och ett av de sex 
områden som utgör tillämpningsområdet 
för denna förordning.
3. Resultattavlan ska ange i vilken 
grad de tydliga delmålen i planerna för 
återhämtning och resiliens har uppfyllts 
samt vilka brister i genomförandet som 
konstaterats liksom kommissionens 
rekommendationer för att åtgärda 
bristerna.
4. Resultattavlan ska ange formerna 
och tidsplanen för att genomföra planen 
för återhämtning och resiliens samt för de 
utbetalningar som är kopplade till ett 
tillfredsställande genomförande av tydliga 
delmål och mål.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Förfarande för beviljande av 

ansvarsfrihet
Utgifterna inom ramen för faciliteten ska 
omfattas av ett förfarande för beviljande 
av ansvarsfrihet från Europaparlamentets 
sida.

Or. en

Ändringsförslag 1423
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Förfarande för beviljande av 

ansvarsfrihet
Utgifterna inom ramen för faciliteten ska 
omfattas av ett förfarande för beviljande 
av ansvarsfrihet från Europaparlamentets 
sida.

Or. en

Ändringsförslag 1424
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Förfarande för beviljande av 

ansvarsfrihet
Utgifterna inom ramen för faciliteten ska 
omfattas av ett förfarande för beviljande 
av ansvarsfrihet från Europaparlamentets 
sida.

Or. en

Ändringsförslag 1425
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna ska, på ett sätt som 
motsvarar deras respektive 
ansvarsområden, främja synergier och 
säkerställa en effektiv samordning mellan 
de instrument som inrättas genom denna 
förordning och andra unionsprogram och 
unionsinstrument, särskilt med åtgärder 
som finansieras av unionsfonderna. I detta 
syfte ska de göra följande:

Kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna ska, på ett sätt som 
motsvarar deras respektive 
ansvarsområden, främja synergier och 
säkerställa en effektiv samordning mellan 
de instrument som inrättas genom denna 
förordning och andra unionsprogram och 
unionsinstrument, särskilt med 
instrumentet för tekniskt stöd och de 
åtgärder som finansieras av 
unionsfonderna. I detta syfte ska de göra 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 1426
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna ska, på ett sätt som 
motsvarar deras respektive 

Kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna ska, på ett sätt som 
motsvarar deras respektive 
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ansvarsområden, främja synergier och 
säkerställa en effektiv samordning mellan 
de instrument som inrättas genom denna 
förordning och andra unionsprogram och 
unionsinstrument, särskilt med åtgärder 
som finansieras av unionsfonderna. I detta 
syfte ska de göra följande:

ansvarsområden, främja synergier och 
säkerställa en effektiv samordning mellan 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning och andra unionsprogram och 
unionsinstrument, särskilt med åtgärder 
som finansieras av unionsfonderna. I detta 
syfte ska de göra följande:

Or. en

Ändringsförslag 1427
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Säkerställa komplementaritet, 
synergi, enhetlighet och samstämmighet 
mellan olika instrument på unionsnivå, 
nationell nivå och, i tillämpliga fall, 
regional nivå, särskilt i samband med 
åtgärder som finansieras genom 
unionsfonder, både under planering och 
genomförande.

(a) Säkerställa komplementaritet, 
synergi, enhetlighet och samstämmighet 
mellan olika instrument på unionsnivå, 
nationell nivå och, i tillämpliga fall, 
regional nivå, särskilt i samband med 
åtgärder som finansieras genom 
unionsfonder, både under planering och 
genomförande, i syfte att nå en balanserad 
sektorsövergripande eller geografisk 
täckning på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 1428
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Säkerställa ett nära samarbete 
mellan de ansvariga för genomförandet på 
unionsnivå, nationell nivå och, i tillämpliga 
fall, på regional nivå för att uppnå målen 
för de instrument som inrättas genom 
denna förordning.

(c) Säkerställa ett nära samarbete 
mellan de ansvariga för genomförandet, 
kontrollen och övervakningen på 
unionsnivå, nationell nivå och, i tillämpliga 
fall, på regional nivå för att uppnå målen 
för de instrument som inrättas genom 
denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 1429
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Säkerställa offentliggörande av 
finansieringsmöjligheter för privata 
sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 1430
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Resultattavla för återhämtning och 

resiliens
1. Kommissionen ska komplettera 
den nuvarande sociala resultattavlan 
(nedan kallad resultattavlan) med 
indikatorer i enlighet med målen för 
hållbar utveckling, för att övervaka status 
för genomförandet av de överenskomna 
reformerna och investeringarna inom 
ramen för respektive medlemsstats planer 
för återhämtning och resiliens.
2. Resultattavlan ska visa de 
framsteg som registrerats i samband med 
planerna för återhämtning och resiliens 
på vart och ett av de sex områden som 
utgör tillämpningsområdet för denna 
förordning. 
3. Resultattavlan ska ange i vilken 
grad de relevanta delmålen i planerna för 
återhämtning och resiliens har uppfyllts 
samt vilka brister i genomförandet som 
konstaterats liksom kommissionens 
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rekommendationer för att åtgärda 
bristerna. 
4. Resultattavlan ska också 
sammanfatta de viktigaste 
rekommendationerna till medlemsstaterna 
när det gäller deras planer för 
återhämtning och resiliens. 
5. Resultattavlan ska utgöra grund 
för ett ständigt utbyte av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna, vilket ska ske i 
form av en regelbundet organiserad 
strukturerad dialog. 
6. Resultattavlan ska uppdateras 
kontinuerligt och vara tillgänglig för 
allmänheten på kommissionens 
webbplats. Den ska ange status för 
betalningsansökningar, utbetalningar 
samt innehållanden och annulleringar av 
ekonomiska bidrag. 
7. Kommissionen ska redogöra för 
resultattavlan vid en utfrågning som 
anordnas av Europaparlamentets 
behöriga utskott. 
8. När kommissionen inrättar 
resultattavlan bör den i så stor 
utsträckning som möjligt förlita sig på 
resultattavlor baserade på flera 
indikatorer för övervakning av den 
sociala och ekonomiska dimensionen av 
resiliens och på resultattavlor för 
övervakning av den gröna och digitala 
dimensionen av resiliens, som bifogas 
dess strategiska framsynsrapport från 
2020 med titeln Charting the course 
towards a more resilient Europe. 

Or. en

Ändringsförslag 1431
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska övervaka 1. Kommissionen ska övervaka 
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genomförandet av faciliteten och mäta 
uppnåendet av de mål som anges i artikel 
4. De indikatorer som ska användas för 
rapportering om framsteg och för 
övervakning och utvärdering av facilitetens 
uppfyllelse av de allmänna och särskilda 
målen anges i bilaga III. Övervakningen av 
genomförandet ska vara målinriktad och 
stå i proportion till den verksamhet som 
bedrivs inom faciliteten.

genomförandet av faciliteten och mäta 
uppnåendet av de mål som anges i artikel 
4. De indikatorer som ska användas för 
rapportering om framsteg och för 
övervakning och utvärdering av facilitetens 
uppfyllelse av de allmänna och särskilda 
målen anges i bilaga III. Övervakningen av 
genomförandet ska vara målinriktad och 
stå i proportion till den verksamhet som 
bedrivs inom faciliteten. Kommissionen 
bör presentera en uppsättning indikatorer 
för utfall och resultat, som tydligt ringar 
in de mål som fastställs i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 1432
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska övervaka 
genomförandet av faciliteten och mäta 
uppnåendet av de mål som anges i artikel 
4. De indikatorer som ska användas för 
rapportering om framsteg och för 
övervakning och utvärdering av facilitetens 
uppfyllelse av de allmänna och särskilda 
målen anges i bilaga III. Övervakningen av 
genomförandet ska vara målinriktad och 
stå i proportion till den verksamhet som 
bedrivs inom faciliteten.

1. Kommissionen ska övervaka 
genomförandet av faciliteten och mäta 
uppnåendet av de mål och krav som anges 
i artikel 4 och 4a, samt 
överensstämmelsen med den tilldelning 
till europeiska politiskt prioriterade 
områden som anges i artikel 14. De 
indikatorer som ska användas för 
rapportering om framsteg och för 
övervakning och utvärdering av facilitetens 
uppfyllelse av de allmänna och särskilda 
målen anges i bilaga III. Övervakningen av 
genomförandet ska stå i proportion till den 
verksamhet som bedrivs inom faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 1433
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I detta syfte ska medlemsstaterna
a) spåra, samla och lagra uppgifter om 
mottagare av medel från denna facilitet,
b) förse kommissionen med nödvändiga 
uppgifter för att bedöma 
betalningsansökningar enligt artikel 19, 
inbegripet revisionsberättelser, uppgifter 
om projektets slutmottagare eller 
investeringar, finansieringsöversikter, 
konsekvensbedömningar och övriga 
relevanta uppgifter; med avseende på 
investeringsprojekt ska medlemsstaterna 
inbegripa en rapport som utarbetats av en 
oberoende expertpanel och som 
utvärderar varje projekts effektivitet, 
ändamålsenlighet, lämplighet och 
tillräcklighet i förhållande till 
motsvarande plan för återhämtning och 
resiliens,
c) till varje betalningsansökan bifoga en 
undertecknad högtidlig försäkran av den 
behöriga nationella myndigheten som 
bekräftar ett effektivt genomförande i 
enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning och säkerställer 
efterlevnad av relevanta EU-regler, i 
synnerhet vad gäller att undvika 
intressekonflikter, förebygga bedrägerier 
samt undvika korruption och dubbel 
finansiering,
d) införa en skyldighet för alla slutliga 
mottagare av medel från faciliteten att 
bevilja kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och revisionsrätten 
nödvändiga rättigheter att göra 
utredningar, inbegripet kontroller och 
inspektioner på plats, i enlighet med 
artikel 129.1 i förordning 2018/1046.

Or. en

Ändringsförslag 1434
Marc Angel
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att data från övervakningen av 
genomförandet av verksamheten och 
resultat samlas in ändamålsenligt, 
resurseffektivt och i rätt tid. För detta 
ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagarna av 
unionens medel.

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att data från övervakningen av 
genomförandet av verksamheten och 
resultat samlas in ändamålsenligt, 
resurseffektivt och i rätt tid. Dessa data 
kommer utan onödigt dröjsmål att göras 
tillgängliga för Europaparlamentet och 
rådet samt varje övrig relevant myndighet 
i övervakningsförfarandet, dvs. 
Europeiska revisionsrätten. För detta 
ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagarna av 
unionens medel.

Or. en

Ändringsförslag 1435
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att data från övervakningen av 
genomförandet av verksamheten och 
resultat samlas in ändamålsenligt, 
resurseffektivt och i rätt tid. För detta 
ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagarna av 
unionens medel.

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att data från övervakningen av 
genomförandet av verksamheten och 
resultat samlas in ändamålsenligt, 
resurseffektivt och i rätt tid och delas upp 
efter kön och inkomstnivåer. För detta 
ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagarna av 
unionens medel.

Or. en

Ändringsförslag 1436
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att data från övervakningen av 
genomförandet av verksamheten och 
resultat samlas in ändamålsenligt, 
resurseffektivt och i rätt tid. För detta 
ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagarna av 
unionens medel.

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att data från övervakningen av 
genomförandet av verksamheten och 
resultat samlas in ändamålsenligt, 
tillförlitligt, oberoende, resurseffektivt och 
i rätt tid samt offentliggörs. För detta 
ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagarna av 
unionens medel.

Or. en

Ändringsförslag 1437
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att data från övervakningen av 
genomförandet av verksamheten och 
resultat samlas in ändamålsenligt, 
resurseffektivt och i rätt tid. För detta 
ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagarna av 
unionens medel.

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att data från övervakningen av 
genomförandet av verksamheten och 
resultat är jämförbara, uppdelade efter 
kön och samlas in ändamålsenligt, 
resurseffektivt och i rätt tid. För detta 
ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagarna av 
unionens medel.

Or. en

Ändringsförslag 1438
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att data från övervakningen av 
genomförandet av verksamheten och 
resultat samlas in ändamålsenligt, 
resurseffektivt och i rätt tid. För detta 

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att data från övervakningen av 
genomförandet av verksamheten och 
resultat samlas in ändamålsenligt, 
resurseffektivt och i rätt tid. För detta 
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ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagarna av 
unionens medel.

ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på 
slutmottagarna av unionens medel.

Or. en

Ändringsförslag 1439
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet ska ha rätt att 
fullt ut granska kommissionens beslut om 
utgifter. Kommissionen ska ge 
Europaparlamentets behöriga organ och 
ledamöter fullständig åtkomst, och varje 
kvartal informera Europaparlamentet om 
status för godkända planer, godkända 
ändringar av dessa planer, gjorda 
utbetalningar, antagna 
utbetalningsbeslut, innehållanden av 
utbetalningar, annullerade utbetalningar 
och återkrav av medel. Kommissionen ska 
varje kvartal lägga fram en översikt över 
dessa uppgifter vid en utfrågning som 
anordnas av Europaparlamentets 
behöriga utskott.

Or. en

Ändringsförslag 1440
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna och mottagarna 
av unionens medel ska lämna den 
information som krävs för att kunna 
spåra investeringar som bidrar till att 
uppnå unionens klimat- och miljömål på 
grundval av riktlinjer som kommissionen 
tillhandahåller och som är förenliga med 
den vägledning som utvecklats för andra 
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unionsprogram. Kommissionen ska 
presentera denna information årligen i 
samband med det årliga budgetförslaget.

Or. en

Ändringsförslag 1441
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska två gånger per 
år informera Europaparlamentet genom 
att tillhandahålla en förteckning över de 
investeringsåtgärder och projekt som 
stöds av den facilitet som avses i artikel 
14.1b, inbegripet de slutliga mottagarna 
av medel från faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 1442
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet ska organisera 
delegationsbesök till medlemsstaterna för 
att utöva demokratisk kontroll över de 
tillväxtfrämjande strukturreformerna och 
hållbara investeringarna.

Or. en

Ändringsförslag 1443
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Kommissionen ska varje kvartal 
informera Europaparlamentet genom att 
upprätta en offentligt tillgänglig databas 
med öppna data över de slutliga 
mottagarna av medel från faciliteten. 
Känsliga eller sekretessbelagda uppgifter 
ska vara tillgängliga för 
Europaparlamentets ledamöter under 
strikt sekretess som avtalats på förhand.

Or. en

Ändringsförslag 1444
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a
Efterhandsövervakning av slutförda 

projekt
För att åstadkomma en effektiv 
användning av resurserna och de 
slutförda projektens livslängd inom 
ramen för faciliteten ska kommissionen 
införa en ändamålsenlig 
övervakningsram för slutförda projekt.

Or. en

Ändringsförslag 1445
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årsrapport Kommissionens rapporteringsskyldigheter
Or. en
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Ändringsförslag 1446
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årsrapport Rapporter och information
Or. en

Ändringsförslag 1447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årsrapport Halvårsrapport
Or. en

Ändringsförslag 1448
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska lägga fram en 
årsrapport för Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av den facilitet som 
anges i denna förordning.

1. Kommissionen ska lägga fram en 
årsrapport för Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av den facilitet som 
anges i denna förordning och framsteg i 
enlighet med EU-taxonomin.

Or. en

Ändringsförslag 1449
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska lägga fram en 
årsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

1. Kommissionen ska lägga fram en 
offentlig halvårsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska lägga fram en 
årsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

1. Kommissionen ska lägga fram en 
halvårsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1451
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska lägga fram en 
årsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

1. Kommissionen ska lägga fram en 
kvartalsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1452
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska lägga fram en 
årsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

1. Kommissionen ska lägga fram en 
kvartalsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1453
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska lägga fram en 
årsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

1. Kommissionen ska lägga fram en 
halvårsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1454
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska lägga fram en 
årsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

1. Kommissionen ska lägga fram 
kvartalsrapporter för Europaparlamentet 
och rådet om genomförandet av den 
facilitet som anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1455
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2



AM\1214176SV.docx 185/215 PE657.421v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

2. Kvartalsrapporterna ska innehålla 
utförlig information om det antal planer 
för återhämtning och resiliens som 
godkänts och som väntar på att 
godkännas, de framsteg som gjorts med de 
berörda medlemsstaternas planer inom 
faciliteten, status för genomförandet av 
varje medlemsstats delmål och mål, de 
belopp som omfattas av åtaganden och 
som betalas ut till varje medlemsstat och 
sammantaget, de utbetalningar som 
gjorts, de utbetalningsbeslut som antagits, 
innehållanden och annulleringar av 
utbetalningar, återbetalning av medel, 
mottagarna av medel och all annan 
relevant information som säkerställer 
fullständig öppenhet och 
ansvarsskyldighet.

Or. en

Ändringsförslag 1456
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

2. Halvårsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten, särskilt med hänvisning till 
genomförande av investeringar och 
reformåtgärder som följer EU:s 
prioriterade politikområden i enlighet 
med vad som avses i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 1457
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten och följa principen orsaka inte 
betydande skada.

Or. en

Ändringsförslag 1458
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten och deras inverkan på 
jämställdheten.

Or. en

Ändringsförslag 1459
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

2. Halvårsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

Or. en
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Ändringsförslag 1460
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

2. Rapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 1461
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

2. Rapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 1462
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

2. Rapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

Or. en
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Ändringsförslag 1463
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Årsrapporten ska också innehålla 
följande information:

3. Halvårsrapporten ska också 
innehålla följande information:

Or. en

Ändringsförslag 1464
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Årsrapporten ska också innehålla 
följande information:

3. Kvartalsrapporterna ska också 
innehålla följande information:

Or. en

Ändringsförslag 1465
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Årsrapporten ska också innehålla 
följande information:

3. Rapporten ska också innehålla 
följande information:

Or. en

Ändringsförslag 1466
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Årsrapporten ska också innehålla 3. Rapporten ska också innehålla 
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följande information: följande information:
Or. en

Ändringsförslag 1467
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Årsrapporten ska också innehålla 
följande information:

3. Rapporten ska också innehålla 
följande information:

Or. en

Ändringsförslag 1468
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Volymen på de intäkter som avsatts 
för faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost.

(a) (a) Volymen på de intäkter som 
avsatts för faciliteten inom EU:s instrument 
för återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost och 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 1469
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Volymen på de intäkter som avsatts 
för faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost.

(a) Volymen på de intäkter som avsatts 
för faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående 
kvartalet, uppdelade per budgetpost.

Or. en
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Ändringsförslag 1470
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bidraget från de belopp som 
inkasseras genom EU:s instrument för 
återhämtning till uppnåendet av facilitetens 
mål.

(b) Bidraget från de belopp som 
inkasseras genom EU:s instrument för 
återhämtning till uppnåendet av facilitetens 
mål, särskilt den hållbara omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 1471
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Ett avsnitt för varje medlemsstat 
om hur iakttagande av principen om sund 
ekonomisk förvaltning tillämpas i enlighet 
med artikel 61 i budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 1472
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Uppgifter om de framsteg som 
gjorts med att nå delmålen i planerna för 
återhämtning och resiliens samt om 
planernas komplementaritet med 
befintliga unionsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 1473
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst



AM\1214176SV.docx 191/215 PE657.421v02-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Ett avsnitt för varje medlemsstat 
om hur iakttagande av principen om sund 
ekonomisk förvaltning tillämpas i enlighet 
med artikel 61 i budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 1474
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Ett avsnitt för varje medlemsstat 
om hur iakttagande av principen om sund 
ekonomisk förvaltning tillämpas i enlighet 
med artikel 61 i budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 1475
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Den andel av faciliteten som 
bidrar till unionens klimat- och miljömål 
med hjälp av de kriterier som anges i 
förordning (EU) 2020/852, när så är 
lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 1476
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) En översikt över alla delmål som 
redan har uppnåtts respektive fortfarande 
ska uppnås för varje medlemsstat och 
nationell plan.

Or. en

Ändringsförslag 1477
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) En förteckning över de slutliga 
mottagarna av medel från faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 1478
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Relevanta detaljerade uppgifter om 
de belopp för vilka åtaganden gjorts och 
som betalats till medlemsstaterna, status 
för genomförandet av de överenskomna 
delmålen samt alla relevanta uppgifter för 
att säkerställa fullständig insyn i och 
redovisning av faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 1479
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid rapporteringen av den 
verksamhet som avses i punkt 2 får 
kommissionen efter vad som är lämpligt 
använda innehållet i de relevanta 
dokument som officiellt antagits av 
kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1480
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid rapporteringen av den 
verksamhet som avses i punkt 2 får 
kommissionen efter vad som är lämpligt 
använda innehållet i de relevanta 
dokument som officiellt antagits av 
kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

utgår

Or. en

Motivering

Av öppenhetsskäl bör kommissionens rapportering om faciliteten för återhämtning och 
resiliens frånkopplas den reguljära informationen inom planeringsterminen.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid rapporteringen av den 
verksamhet som avses i punkt 2 får 
kommissionen efter vad som är lämpligt 
använda innehållet i de relevanta dokument 
som officiellt antagits av kommissionen 
inom den europeiska planeringsterminen.

4. Vid rapporteringen av den 
verksamhet som avses i punkt 2 får 
kommissionen efter vad som är lämpligt 
använda innehållet i de relevanta dokument 
som officiellt antagits av kommissionen 
inom den senaste europeiska 
planeringsterminen samt den senast 
utfärdade rådsrekommendationen om den 
ekonomiska politiken för euroområdet till 
medlemsstater med euro som valuta.

Or. en

Ändringsförslag 1482
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid rapporteringen av den 
verksamhet som avses i punkt 2 får 
kommissionen efter vad som är lämpligt 
använda innehållet i de relevanta dokument 
som officiellt antagits av kommissionen 
inom den europeiska planeringsterminen.

4. Vid rapporteringen av den 
verksamhet som avses i punkt 2 får 
kommissionen efter vad som är lämpligt 
använda innehållet i de relevanta dokument 
inom den europeiska planeringsterminen, 
exempelvis de nationella 
reformprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 1483
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid rapporteringen av den 
verksamhet som avses i punkt 2 får 
kommissionen efter vad som är lämpligt 
använda innehållet i de relevanta dokument 
som officiellt antagits av kommissionen 

4. Vid rapporteringen av den 
verksamhet som avses i punkt 2 får 
kommissionen efter vad som är lämpligt 
använda innehållet i alla de relevanta 
dokument som officiellt antagits av 
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inom den europeiska planeringsterminen. kommissionen.
Or. en

Ändringsförslag 1484
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Årsrapporten ska överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet som en del 
av den integrerade finansiella 
rapporteringen och ska även utgöra en 
del av det årliga ansvarsfrihetsförfarandet 
i form av ett särskilt kapitel i rapporten 
om ansvarsfrihet för kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 1485
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Årsrapporten ska överlämnas till 
Europaparlamentet och Europeiska rådet 
som en del av den integrerade finansiella 
rapporteringen och ska även utgöra en 
del av det särskilda förfarandet för 
beviljande av ansvarsfrihet inom ramen 
för faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 1486
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Rapporten ska överlämnas till 
Europaparlamentet och Europeiska rådet 
som en del av den integrerade finansiella 
rapporteringen och ska även utgöra en 
del av det särskilda förfarandet för 
beviljande av ansvarsfrihet inom ramen 
för faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 1487
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. På begäran av Europaparlamentet 
ska kommissionen varje kvartal delta i 
utfrågningar inför Europaparlamentet för 
att rapportera om de verksamheter och 
den information som avses i punkterna 2 
och 3.

Or. en

Ändringsförslag 1488
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning fyra år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering senast tre år efter 

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning fyra år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
jämställdhetsinriktad 
efterhandsutvärdering senast tre år efter 
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utgången av 2027. utgången av 2027.
Or. en

Ändringsförslag 1489
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning fyra år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering senast tre år efter 
utgången av 2027.

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning senast den 1 januari 2024, och 
med en oberoende efterhandsutvärdering 
senast tre år efter utgången av 2027.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det sittande parlamentet kan granska den delårsvisa utvärderingsrapporten.

Ändringsförslag 1490
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning fyra år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering senast tre år efter 
utgången av 2027.

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning två år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering senast tre år efter 
utgången av 2024.

Or. en
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Ändringsförslag 1491
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning fyra år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering senast tre år efter 
utgången av 2027.

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning fyra år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering senast två år efter 
utgången av 2027.

Or. en

Ändringsförslag 1492
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning fyra år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering senast tre år efter 
utgången av 2027.

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning fyra år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering senast ett år efter 
utgången av 2027.

Or. en

Ändringsförslag 1493
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvärderingen ska särskilt innehålla 
en bedömning av i vilken utsträckning 
målen har uppnåtts, effektiviteten i 
resursanvändningen och det europeiska 
mervärdet. Den ska också beakta den 
fortsatta relevansen vad gäller alla mål och 
åtgärder.

2. Utvärderingen ska särskilt innehålla 
en bedömning av i vilken utsträckning 
målen har uppnåtts, effektiviteten i 
resursanvändningen och det europeiska 
mervärdet, lämpligheten av 
bestämmelserna om villkorlighet samt en 
bedömning av de moraliska riskerna. Den 
ska också beakta den fortsatta relevansen 
vad gäller alla mål och åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1494
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvärderingen ska särskilt innehålla 
en bedömning av i vilken utsträckning 
målen har uppnåtts, effektiviteten i 
resursanvändningen och det europeiska 
mervärdet. Den ska också beakta den 
fortsatta relevansen vad gäller alla mål och 
åtgärder.

2. Utvärderingen ska särskilt innehålla 
en bedömning av i vilken utsträckning 
målen har uppnåtts, effektiviteten i 
resursanvändningen och det europeiska 
mervärdet samt effekterna av 
jämställdhetsintegrering. Den ska också 
beakta den fortsatta relevansen vad gäller 
alla mål och åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1495
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utvärderingen ska om lämpligt 
åtföljas av ett förslag om ändringar av 
denna förordning.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1496
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efterhandsutvärderingen ska bestå 
av en övergripande bedömning av de 
instrument som inrättas genom denna 
förordning och ska innehålla information 
om dess inverkan på lång sikt.

4. Efterhandsutvärderingen ska bestå 
av en övergripande bedömning av den 
facilitet som inrättas genom denna 
förordning och ska innehålla information 
om dess inverkan på lång sikt, särskilt i 
syfte att uppnå unionens klimat-, miljö- 
och jämställdhetsmål samt förbättringar 
avseende principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1497
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efterhandsutvärderingen ska bestå 
av en övergripande bedömning av de 
instrument som inrättas genom denna 
förordning och ska innehålla information 
om dess inverkan på lång sikt.

4. Efterhandsutvärderingen ska bestå 
av en övergripande bedömning av de 
instrument som inrättas genom denna 
förordning och ska innehålla information 
om dess inverkan på lång sikt, inbegripet 
om jämställdhet.

Or. en

Ändringsförslag 1498
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artiklarna 
4a, 9, 17 och 19 ska ges till kommissionen 
till och med den 31 december 2027.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 9, 17 och 19 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.
5. Kommissionen ska anta de 
delegerade akter som avses i punkt 2 
senast den 31 december 2020 för att 
säkerställa att den träder i kraft den 1 juli 
2021. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 9, 17 och 19 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot 
den delegerade akten inom en period på 
tre månader från den dag då akten 
delgavs Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och 
rådet, före utgången av den perioden, har 
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underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med tre månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artiklarna 4, 
14 och 19 ska ges till kommissionen till 
och med den 31 december 2027.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 4, 14 och 19 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.
5. Så snart kommissionen antar en 
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delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4, 14 och 19 ska träda i kraft 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1500
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 a
Budgetkontroll

1. Senast den 1 mars efter utgången 
av varje budgetår ska kommissionens 
räkenskapsförare till revisionsrätten 
överlämna byråns preliminära 
redovisningar av faciliteten, åtföljda av 
rapporten om budgetförvaltningen och 
den ekonomiska förvaltningen under 
budgetåret. Kommissionens 
räkenskapsförare ska också sända 
rapporten om budgetförvaltningen och 
den ekonomiska förvaltningen till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
31 mars följande år.
2. Efter att ha mottagit 
revisionsrättens iakttagelser i fråga om 
myndighetens preliminära räkenskaper i 
enlighet med artiklarna 245 och 246 i 
budgetförordningen ska kommissionen 
upprätta myndighetens slutliga 
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räkenskaper och överlämna dem till 
styrelsen för yttrande.
3. Kommissionen ska, på 
Europaparlamentets begäran och i 
enlighet med artikel 261.3 i 
budgetförordningen, lägga fram alla 
uppgifter som behövs för att förfarandet 
för beviljande av ansvarsfrihet för det 
berörda budgetåret ska kunna fungera 
väl.
4. Europaparlamentet ska före den 
15 maj år N + 2, på rekommendation av 
rådet som ska fatta sitt beslut med 
kvalificerad majoritet, bevilja 
myndigheten ansvarsfrihet för 
genomförande av den budget som 
inbegriper intäkter från Europeiska 
unionens allmänna budget och behöriga 
myndigheter för budgetår N.
5. Den slutliga redovisningen ska 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

Omfattningen av faciliteten för återhämtning och resiliens motiverar ett reguljärt förfarande 
för beviljande av ansvarsfrihet.

Ändringsförslag 1501
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 a
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artiklarna 
16a, 17, 17a och 18 ska ges till 
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kommissionen till och med den 31 
december 2027.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 16a, 17, 17a och 18 får 
när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.
4. Ett beslut om återkallelse av 
delegeringen av befogenhet innebär att 
delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 16a, 17, 17a och 18 ska träda i 
kraft om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända.

Or. en

Ändringsförslag 1502
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25b
Skydd av unionens ekonomiska intressen

1. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 19 ska 
kommissionen vidta lämpliga åtgärder för 
att säkerställa att unionens ekonomiska 
intressen skyddas vid genomförandet av 
insatser som finansieras enligt denna 
förordning genom förebyggande åtgärder 
mot bedrägeri, korruption och annan 
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olaglig verksamhet, genom effektiva 
kontroller och, om oriktigheter upptäcks, 
genom återkrav av felaktigt utbetalda 
belopp samt vid behov genom effektiva, 
proportionella och avskräckande 
administrativa och ekonomiska 
sanktioner.
2. Kommissionen eller dess 
företrädare och revisionsrätten ska vara 
bemyndigade att göra revisioner på 
grundval av dokument och kontroller på 
platsen, av alla stödmottagare, 
entreprenörer och underleverantörer som 
har tagit emot unionsfinansiering. 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) får, i 
enlighet med bestämmelserna och 
förfarandena i rådets förordning 
(Euratom, EG) nr 2185/96, utföra 
kontroller på plats och inspektioner hos 
ekonomiska aktörer som direkt eller 
indirekt berörs av unionsfinansiering, i 
syfte att fastställa om det har förekommit 
bedrägeri, korruption eller annan olaglig 
verksamhet som påverkar unionens 
ekonomiska intressen i samband med 
bidragsavtal, bidragsbeslut eller kontrakt 
som berörs av sådan finansiering. Utan 
att det påverkar tillämpningen av första 
och andra styckena ska befogenheten att 
utföra revision, kontroller på plats och 
inspektioner uttryckligen tillerkännas 
kommissionen, revisionsrätten och Olaf i 
samarbetsavtal med tredjeland eller 
internationella organisationer, 
bidragsavtal, bidragsbeslut och andra 
avtal som ingås med tillämpning av den 
här förordningen.
3. Mottagare av unionens medel ska 
under en period om fem år efter den 
senaste utbetalningen för ett projekt ha 
alla styrkande handlingar avseende 
utgifter för respektive projekt tillgängliga 
för kommission.

Or. en
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Ändringsförslag 1503
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25c
Revisionsrättens revision

1. Den externa granskningen av de 
verksamheter som bedrivs i enlighet med 
denna förordning ska i enlighet med 
artikel 287 i EUF-fördraget utföras av 
revisionsrätten.
2. Vid tillämpning av punkt 1 i den 
här artikeln ska revisionsrätten, på 
begäran och i enlighet med artikel 287.3 i 
EUF-fördraget, beviljas fullständigt 
tillträde till alla handlingar eller 
information den behöver för att kunna 
fullgöra sin uppgift.

Or. en

Ändringsförslag 1504
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medier och allmänhet.

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet 
genom en tydlig unionsmärkning, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medier och allmänhet. 
Mottagarna ska se till att utgifterna inom 
ramen för faciliteten synliggörs på 
obligatoriskt sätt genom att tydligt märka 
projekt som får stöd som ”EU-initiativ för 
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återhämtning’.
Or. en

Ändringsförslag 1505
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medier och allmänhet.

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medier, sociala medier och 
allmänhet.

Or. en

Ändringsförslag 1506
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medier och allmänhet.

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till allmänheten, 
däribland via medierna på ett icke-
diskriminerande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 1507
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vidta 
informations- och kommunikationsåtgärder 
avseende de instrument som inrättas 
genom denna förordning, dess åtgärder och 
resultat. Ekonomiska medel som anslagits 
för de instrument som inrättas genom 
denna förordning ska också bidra till den 
övergripande kommunikationen av 
unionens politiska prioriteringar, i den mån 
de har anknytning till de mål som avses i 
artikel 4.

2. Kommissionen ska vidta 
informations- och kommunikationsåtgärder 
avseende den facilitet som inrättas genom 
denna förordning, dess åtgärder och 
resultat. Ekonomiska medel som anslagits 
för den facilitet som inrättas genom denna 
förordning ska också bidra till den 
övergripande kommunikationen av 
unionens politiska prioriteringar, i den mån 
de har anknytning till de mål som avses i 
artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 1508
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat ska mottagarna av 
unionsfinansiering involvera de 
ledamöter av Europaparlamentet som 
kommer från samma region som 
mottagarna.

Or. en

Ändringsförslag 1509
Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
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för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artiklarna 9 
och 17 ska ges till kommissionen till och 
med den 31 december 2027.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 9 och 17 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 9 eller artikel 17 ska träda i kraft 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på tre 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med tre månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1510
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma, Marc Angel
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Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artikel 14 ska 
ges till kommissionen till och med den 31 
december 2028.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 14 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

Or. en

Ändringsförslag 1511
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Artiklarna 107, 108 och 109 i EUF-
fördraget ska inte tillämpas på 
finansieringen av de resurser som 
tillhandahålls enligt artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 1512
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Förslag till förordning
Artikel 26b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26b
Vid tillämpningen av denna förordning 
kan, när regler för statligt stöd tillämpas, 
den högsta stödintensiteten för 
investeringar som görs av sådana små, 
medelstora och stora företag som avses i 
förordning (EU) nr 702/2014 och i EU:s 
riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- 
och skogsbrukssektorn samt i 
landsbygdsområden 2014–2020, ökas med 
20 %, förutsatt att det högsta totala stödet 
inte överstiger 90 %.

Or. en

Ändringsförslag 1513
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av en 
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kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 
182/2011 tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 1514
Jens Geier, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 
182/2011 tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 1515
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 
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182/2011 tillämpas.
Or. en

Ändringsförslag 1516
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 
182/2011 tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 1517
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1518
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 
182/2011 tillämpas.

utgår

Or. en


