
AM\1213691DA.docx PE657.422v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Budgetudvalget
 Økonomi- og Valutaudvalget

2020/0104(COD)

22.9.2020

ÆNDRINGSFORSLAG
1519 - 1715
Udkast til betænkning
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
(PE655.950v02-00)

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en 
genopretnings- og resiliensfacilitet

Forslag til forordning
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))



PE657.422v01-00 2/127 AM\1213691DA.docx

DA

AM_Com_LegReport



AM\1213691DA.docx 3/127 PE657.422v01-00

DA

Ændringsforslag 1519
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette bilag beskrives metoden til 
beregning af det maksimale finansielle 
bidrag, der er til rådighed for hver 
medlemsstat. Metoden tager hensyn til:

I dette bilag beskrives metoden til 
beregning af det maksimale finansielle 
bidrag, der er til rådighed for hver 
medlemsstat i overensstemmelse med 
artikel 10. Metoden tager hensyn til:

Or. en

Ændringsforslag 1520
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- den gennemsnitlige 
arbejdsløshedsprocent i de seneste 5 år 
sammenlignet med EU-gennemsnittet 
(2015-2019).

- ændringen i den gennemsnitlige 
arbejdsløshedsprocent observeret i 2020 
sammenlignet med ændringen i den 
gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent i 
EU i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 1521
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tabet i det reale BNP observeret i 
2020 og det akkumulerede tab i det reale 
BNP observeret i perioden 2020 til 2021.

Or. en
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Ændringsforslag 1522
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- det akkumulerede fald i det reale 
BNP i perioden fra 2020 til 2021, dvs. 
ændringen i det reale BNP i 2021 i 
forhold til 2019.

Or. en

Ændringsforslag 1523
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelse og fremskridt med hensyn til 
en bæredygtig omstilling i 
overensstemmelse med EU's 
klassificeringssystem.

Or. en

Ændringsforslag 1524
Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det maksimale finansielle bidrag til en 
medlemsstat inden for facilitetens rammer 
() fastsættes som følger:

udgår

𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 × (𝑭𝑺)
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hvor:
FS (finansiel støtte) er den 
finansieringsramme, der er til rådighed 
inden for facilitetens rammer, jf. artikel 5, 
stk. 1, litra a), og samt

𝜶𝒊er fordelingsnøglen for medlemsstat i, 
defineret som:

𝜶𝒊 =  

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

∑
𝟐𝟕

𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

med 1,𝟓 ≥
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

og med 𝟏,𝟓 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 og 0,75 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 
for medlemsstater med𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒊
> 𝟏𝟎𝟎% ∗  𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

hvor:

𝜶𝒊er fordelingsnøglen for land i

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊 er bruttonationalproduktet (BNP) i 

2019 pr. indbygger i land i,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆er det vægtede 

gennemsnitlige bruttonationalprodukt i 
2019 pr. indbygger for medlemsstaterne i 
EU-27,

𝒑𝒐𝒑𝒊er den samlede befolkning i 2019 i 
land i,

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼 er den samlede befolkning i 2019 i 
medlemsstaterne i EU-27

𝑼𝒊er den gennemsnitlige 
arbejdsløshedsprocent i perioden 2015-
2019 i land i

𝑼𝑬𝑼er den gennemsnitlige 
arbejdsløshedsprocent i perioden 2015-
2019 i EU-27.
Anvendelsen af metoden vil give følgende 
andel og beløb for det maksimale 
finansielle bidrag pr. medlemsstat.
Maksimalt finansielt bidrag pr. EU-
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medlemsstat
Andel i 
procent 
af det 
samlede 
bidrag

Beløb (i 
mio., i 
2018-
priser)

BE 1,55 4821
BG 1,98 6131
CZ 1,51 4678
DK 0,56 1723
DE 6,95 21545
EE 0,32 1004
IE 0,39 1209
EL 5,77 17874
ES 19,88 61618
FR 10,38 32167
HR 1,98 6125
IT 20,45 63380
CY 0,35 1082
LV 0,70 2170
LT 0,89 2766
LU 0,03 101
HU 1,98 6136
MT 0,07 226
NL 1,68 5197
AT 0,95 2950
PL 8,65 26808
PT 4,16 12905
RO 4,36 13505
SI 0,55 1693
SK 1,98 6140
FI 0,71 2196 
SE 1.243 3849 
I alt 100,00 310000 

Or. en
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Ændringsforslag 1525
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det maksimale finansielle bidrag til en 
medlemsstat inden for facilitetens rammer 
(MFCi) fastsættes som følger:

Det maksimale finansielle bidrag til en 
medlemsstat inden for facilitetens rammer 
(MFCi) fastsættes som følger for 2021 og 
2022:

MFCi = αi × (FS) MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Or. en

Ændringsforslag 1526
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 4 – afsnit 2 – afsnit 3 – afsnit 4 – afsnit 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det maksimale finansielle bidrag til en 
medlemsstat inden for facilitetens rammer 
(MFCi) fastsættes som følger for 2023 og 
2024:
MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(FS) + beløb, 
som der ikke er indgået forpligtelser for 
(2021-2022) ]

Or. en

Ændringsforslag 1527
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 4 – afsnit 2 – afsnit 3 – afsnit 4 – afsnit 15 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

FS (finansiel støtte) er den finansieringsramme, 
der er til rådighed under faciliteten, jf. artikel 5, 
stk. 1, litra a), samt 
betai er fordelingsnøglen for medlemsstat i, 
defineret som:

med 1,

og  0,75  for 
medlemsstater med 
hvor:

  er fordelingsnøglen for land i

 er bruttonationalproduktet (BNP) i 2019 
pr. indbygger i land i,

 er det vægtede gennemsnitlige 
bruttonationalprodukt i 2019 pr. indbygger for 
medlemsstaterne i EU-27,

 er den samlede befolkning i 2019 i land i,

 er den samlede befolkning i 2019 i 
medlemsstaterne i EU-27

 er det akkumulerede tab 
i det reale bruttonationalprodukt for land i for 
perioden 2020 til 2021

 er det akkumulerede 
tab i det reale bruttonationalprodukt for 
medlemsstaterne i EU-27 for perioden 2020 til 
2021.

Or. en

Ændringsforslag 1528
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Forslag til forordning
 Bilag I – stk. 4 – afsnit 2 – afsnit 3 – afsnit 4 – afsnit 15 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fordelingsnøglen for perioden 2023 til 
2024 beregnes senest 30. juni 2022 
baseret på Eurostat-data.

Or. en

Ændringsforslag 1529
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse vurderingsretningslinjer har til 
formål sammen med forordningen at danne 
grundlag for en gennemsigtig og rimelig 
vurdering fra Kommissionens side af 
forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne 
fremlægger, og for fastsættelse af det 
finansielle bidrag i overensstemmelse med 
de målsætninger og eventuelle andre 
relevante krav, der er fastsat i denne 
forordning. Retningslinjerne udgør navnlig 
grundlaget for anvendelsen af 
vurderingskriterierne og fastsættelsen af 
det finansielle bidrag, som er omhandlet i 
henholdsvis artikel 16, stk. 3, og artikel 17, 
stk. 3.

Disse vurderingsretningslinjer har til 
formål sammen med forordningen at danne 
grundlag for en gennemsigtig og rimelig 
vurdering fra Kommissionens side af 
forslag til genopretnings-, resiliens- og 
omstillingsplaner, som medlemsstaterne 
fremlægger, og for fastsættelse af det 
finansielle bidrag i overensstemmelse med 
de målsætninger og eventuelle andre 
relevante krav, der er fastsat i denne 
forordning. Retningslinjerne udgør navnlig 
grundlaget for anvendelsen af 
vurderingskriterierne og fastsættelsen af 
det finansielle bidrag, som er omhandlet i 
henholdsvis artikel 16, stk. 3, og artikel 17, 
stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 1530
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nærmere at beskrive 
vurderingskriterierne og etablere et 
ratingsystem, der skal fastsættes med 
henblik på at sikre en rimelig og 
gennemsigtig proces, samt

b) nærmere at beskrive 
vurderingskriterierne og etablere 
ratingsystemet i tråd med EU-
klassificeringssystemet, der skal fastsættes 
med henblik på at sikre en rimelig og 
gennemsigtig proces, samt

Or. en

Ændringsforslag 1531
Jens Geier, Joachim Schuster

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at præcisere sammenhængen 
mellem den vurdering, der skal foretages af 
Kommissionen efter vurderingskriterierne, 
og fastsættelsen af det finansielle bidrag, 
der skal fremgå af Kommissionens 
afgørelse om de udvalgte genopretnings- 
og resiliensplaner.

c) at præcisere sammenhængen 
mellem den vurdering, der skal foretages af 
Kommissionen efter vurderingskriterierne, 
og fastsættelsen af det finansielle bidrag, 
der skal fremgå af afgørelsen om de 
udvalgte genopretnings- og resiliensplaner.

Or. en

Ændringsforslag 1532
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinjerne er et redskab til at lette 
Kommissionens vurdering af de forslag til 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne indgiver, og til at sikre, at 
genopretnings- og resiliensplanerne støtter 
reformer og offentlige investeringer, der er 
relevante og giver høj merværdi, samtidig 

Retningslinjerne er et redskab til at lette 
Kommissionens vurdering af de forslag til 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne indgiver, og til at sikre, at 
genopretnings- og resiliensplanerne støtter 
reformer og offentlige investeringer, der er 
relevante, overholder 
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med at der sikres ligebehandling blandt 
medlemsstaterne.

additionalitetsprincippet for EU-midler og 
skaber en reel europæisk merværdi, 
samtidig med at der sikres ligebehandling 
blandt medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 1533
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinjerne er et redskab til at lette 
Kommissionens vurdering af de forslag til 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne indgiver, og til at sikre, at 
genopretnings- og resiliensplanerne støtter 
reformer og offentlige investeringer, der er 
relevante og giver høj merværdi, samtidig 
med at der sikres ligebehandling blandt 
medlemsstaterne.

Retningslinjerne er et redskab til at lette 
Kommissionens vurdering af de forslag til 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne indgiver, og til at sikre, at 
genopretnings- og resiliensplanerne støtter 
bæredygtige omstillingsreformer og 
offentlige investeringer, der er relevante og 
giver høj merværdi, samtidig med at der 
sikres ligebehandling blandt 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 1534
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen vurderer i 
overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, 
litra a), om genopretnings- og 
resiliensplanen overholder følgende 
horisontale krav:
a) om investeringsprojekterne er en del af 
de strategiske investeringsplaner for 
tredjelande, der er omfattet af 
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anvendelsesområdet for faktorer, der 
sandsynligvis vil kunne påvirke 
sikkerheden eller den offentlige orden, og 
som der skal tages højde for af 
medlemsstaterne og Kommissionen i 
henhold til artikel 4 i forordning (EU) 
2019/452. Dette kræver især, at 
investeringsprojekterne ikke er forbundet 
med eller en del af et tredjelands 
strategiske investeringsplaner, og at 
investeringsprojekterne ikke er omfattet af 
anvendelsesområdet for de faktorer, der 
fremgår af artikel 4 i forordning (EU) 
2019/452, som sandsynligvis vil kunne 
påvirke sikkerheden eller den offentlige 
orden, og som der skal tages højde for af 
medlemsstaterne og Kommissionen. Til 
dette formål skal medlemsstaterne skabe 
en struktur for en troværdig kontrol og 
screene udenlandske direkte investeringer 
i overensstemmelse med de principper
b) om genopretnings- og resiliensplanen 
ikke erstatter eller finansierer 
tilbagevendende nationale budgetudgifter 
og overholder additionalitetsprincippet i 
forbindelse med EU-finansieringen
c) om genopretnings- og resiliensplanen 
overholder principperne i EU's strategi 
for ligestilling mellem mænd og kvinder 
2020-2025
d) om genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at skabe europæisk merværdi, 
dvs. den værdi, der skyldes Unionens 
medvirken, og som rækker ud over den 
værdi, der ellers ville være skabt af 
medlemsstaterne alene, eller hvor den 
berørte medlemsstat vil få væsentlige 
fordele fra synergier med andre 
genopretnings- og resiliensplaner
e) om genopretnings- og resiliensplanen 
opfylder de horisontale krav og 
minimumskravene for tildeling som 
fastsat i artikel 4a.
Som følge af vurderingsprocessen giver 
Kommissionen et positivt eller negativt 
resultat for hver af de genopretnings- og 
resiliensplaner, der fremsættes af 
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medlemsstaterne, under hvert af de i 
artikel 16, stk. 2, litra a), omhandlede 
kriterier for at vurdere de horisontale 
krav.
2. Hvis genopretnings- og resiliensplanen 
ikke opfylder ovennævnte horisontale 
krav, anses planen ikke for at være 
finansieringsberettiget. Den berørte 
medlemsstat kan anmode om teknisk 
støtte som led i instrumentet for teknisk 
støtte for at muliggøre en bedre 
forberedelse af forslaget i de efterfølgende 
cyklusser.

Or. en

Ændringsforslag 1535
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen betydningen af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen betydningen af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling, 
omstillingen på plejeområdet samt 
fremme af ligestilling mellem kønnene og 
tager med henblik herpå hensyn til 
følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 1536
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen betydningen af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen sammenhængen i 
genopretnings- og resiliensplanen såvel 
som dens virkningsfuldhed, effektivitet og 
relevans og tager med henblik herpå 
hensyn til følgende elementer:

Or. en

Ændringsforslag 1537
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen betydningen af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen sammenhængen i 
genopretnings- og resiliensplanen såvel 
som dens virkningsfuldhed, effektivitet og 
relevans og tager med henblik herpå 
hensyn til følgende elementer:

Or. en

Ændringsforslag 1538
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen betydningen af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen relevansen for 
europæiske prioriterede politikområder 
samt virkningsfuldhed og effektivitet af og 
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grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og tager med henblik herpå 
hensyn til følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 1539
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Relevans for de europæiske 
politiske prioriteter:
om genopretnings- og resiliensplanen 
opfylder minimumstildelingen til 
europæiske prioriterede politikområder 
som omhandlet i artikel 14, stk. 1a

Or. en

Ændringsforslag 1540
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra -a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke potentialet for 
bæredygtig vækst, skaber job af høj 
kvalitet og øger den berørte medlemsstats 
økonomiske, sociale og institutionelle 
resiliens, samtidig med at gennemførelsen 
af kønsbalancerede politikker fremmes 
for at afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser, samt medvirker til 
at forbedre den økonomiske, sociale og 
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territoriale samhørighed og konvergensen

Or. en

Ændringsforslag 1541
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra -a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) om planen er i overensstemmelse 
med det, at temperaturstigningen skal 
begrænses til 1,5 °C over førindustrielle 
niveauer, og Unionens klima- og miljømål 
og især om mindst 40 % af de anslåede 
samlede omkostninger til genopretnings- 
og resiliensplanen tildeles aktiviteter, der 
yder et væsentligt bidrag til afbødning af 
og tilpasning til klimaforandringer i 
henhold til artikel 10 og 11 i forordningen 
(EU) 2020/852, og mindst 10 % af de 
anslåede samlede omkostninger til alle 
genopretnings- og resiliensplaner skal 
tildeles aktiviteter, der yder et væsentligt 
bidrag til de andre miljømål under den 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 1542
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra -a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ac) om den begrundelse, som 
medlemsstaterne forelægger på grundlag 
af den i artikel 14, stk. 1c, omhandlede 
metode for at vise, at alle reformer og 
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investeringer, der påtænkes i den 
relevante genopretnings- og resiliensplan, 
overholder princippet om "ikke at gøre 
væsentlig skade" og kravene om 
"minimumsgarantier", om planen 
forhindrer en potentiel afhængighed af 
kulstofintensive energiformer og ikke 
støtter de i artikel 14, stk. 1d, omhandlede 
økonomiske aktiviteter, og om de anslåede 
omkostninger til genopretnings- og 
resiliensplanen, der er tildelt miljømål, er 
troværdige og opfylder kravene i artikel 
14, stk. 1c

Or. en

Ændringsforslag 1543
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra -a d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ad) om ligestillingsplanen, der indgår i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
håndterer kønsaspektet i forbindelse med 
krisen effektivt og sikrer ligestilling 
mellem kønnene, navnlig på området 
beskæftigelse, lige løn og adgang til 
finansiering

Or. en

Ændringsforslag 1544
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra a

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1545
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Virkning:



AM\1213691DA.docx 19/127 PE657.422v01-00

DA

dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

om genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer identificeret i de 
landespecifikke henstillinger for 2020 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, og om den 
bidrager til gennemførelsen af Unionens 
og medlemsstaternes forpligtelser i 
henhold til Parisaftalen, målsætningerne i 
den europæiske grønne pagt, nationale 
energi- og klimaplaner og opdateringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/1999, de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under Fonden for 
Retfærdig Omstilling, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, inklusive den 
ledsagende resultattavle, samt EU's 
strategi for ligestilling mellem mænd og 
kvinder 2020-2025

Or. en

Ændringsforslag 1547
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger, der vedrører konsekvenserne 
af pandemien for økonomien, 
beskæftigelsen og sociale forhold, rettet til 
den berørte medlemsstat eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager som led i det europæiske semester

Or. en
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Ændringsforslag 1548
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1549
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter i det europæiske semester som 
f.eks. de nationale reformprogrammer

Or. en

Ændringsforslag 1550
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Virkning:

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

Or. en

Ændringsforslag 1551
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1552
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1553
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) om foranstaltningerne i planen 
forventes at fremme et digitalt samfund og 
en digital økonomi, der er 
konkurrencedygtig, åben og tilgængelig, 
herunder en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne overholder 
principperne om interoperabilitet, 
energieffektivitet og databeskyttelse, og 
hvordan de håndterer udfordringerne i 
forbindelse med omstillingen, herunder i 
forbindelse med digitale fordomme, 
ulighed og utilstrækkelig digital 
tilgængelighed og få digitale færdigheder

Or. en

Ændringsforslag 1554
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) om planen effektivt bidrager til den 
grønne og den digitale omstilling og til at 
håndtere de dermed forbundne 
udfordringer i overensstemmelse med 
EU's klassificeringssystem og princippet 
om "ikke at gøre væsentlig skade" som en 
forudsætning for støtte fra faciliteten

Or. en
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Ændringsforslag 1555
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1556
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
at fremme ligestilling mellem kønnene og 
princippet om integration af kønsaspektet 
eller til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer, mere specifikt 
foranstaltninger, som imødegår 
kønsbestemte lønforskelle, sikrer 
passende familieorlovsordninger og 
fleksibel arbejdsordninger, tilgængelige 
og prismæssigt overkommelige tjenester 
inden for børnepasning og langtidspleje 
og øget deltagelse af kvinder på 
arbejdsmarkedet, bl.a. ved at sikre lige 
muligheder og karriereudvikling

Or. en
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Ændringsforslag 1557
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 1558
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1559
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at få varige 

udgår
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virkninger i den berørte medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 1560
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) om genopretnings- og 
resiliensplanen er forbundet med 
reformer, der er gennemført, eller som vil 
blive gennemført i forbindelse med 
støtteprogrammet for strukturreformer 
eller instrumentet for teknisk støtte, og 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat;

Or. en

Ændringsforslag 1561
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) om ligestillingsplanen, der indgår i 
genopretnings- og resiliensplanen, følger 
målene i strategien for ligestilling mellem 
mænd og kvinder og håndterer 
konsekvenserne af krisen for ligestilling 
mellem kønnene, navnlig inden for 
beskæftigelse, lige løn og adgang til 
finansiering, og om den indeholder 
foranstaltninger til at forhindre og 
bekæmpe kønsbaseret vold og seksuel 
chikane

Or. en
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Ændringsforslag 1562
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 1563
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1564
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1565
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
potentiale for bæredygtig vækst, skaber 
job af høj kvalitet og øger den berørte 
medlemsstats økonomiske, sociale og 
institutionelle resiliens, samtidig med at 
gennemførelsen af kønsbalancerede 
politikker fremmes for at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, samt 
medvirker til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og 
konvergensen

Or. en
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Ændringsforslag 1566
Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser i de regioner og interne 
områder, der har den højest 
arbejdsløshedsprocent i medlemsstaterne, 
samt medvirke til at forbedre den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 1567
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1568
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) om vurderingen af klimaet og 
biodiversiteten blev gennemført korrekt 
for hver foranstaltning i genopretnings- 
og resiliensplanen, og om hver enkelt 
foranstaltning i medlemsstatens 
genopretnings- og resiliensplan ikke gør 
skade på nogen af de miljømål, der 
fremgår af forordning (EU) 2020/852, jf. 
den forordnings artikel 17

Or. en

Ændringsforslag 1569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt håndterer 
mangler med hensyn til de i artikel 2 i 
TEU nedfældede værdier

Or. en

Ændringsforslag 1570
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 1571
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) Virkningsgrad:

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

Or. en

Ændringsforslag 1572
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1573
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) om de anslåede omkostninger til 
genopretnings- og resiliensplanen, der 
tildeles miljømål, er troværdige og 
opfylder kravene i artikel 14, stk. 1, litra 
b)

Or. en

Ændringsforslag 1574
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) om genopretnings- og 
resiliensplanen giver tilstrækkelig 
sikkerhed for, at den er i 
overensstemmelse med 
finansforordningens bestemmelser om 
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interessekonflikter med hensyn til 
gennemførelsen af EU-budgettet

Or. en

Ændringsforslag 1575
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 1576
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1577
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1578
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) Sammenhæng:

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

Or. en

Ændringsforslag 1579
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Relevans:

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

Or. en

Ændringsforslag 1580
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1581
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra g

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1583
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede tidsbestemte og videnskabeligt 
baserede delmål og slutmål samt de 
harmoniserede 
bæredygtighedsindikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 1584
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om de høringer, der afholdes med 
henblik på udarbejdelse af genopretnings- 
og resiliensplanen, og de planlagte 
dialoger, herunder de relevante delmål og 
slutmål, i forbindelse med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen sikrer, at lokale og 
regionale myndigheder, arbejdsmarkedets 
parter, civilsamfundsorganisationer og 
andre relevante interessenter får reelle 
muligheder for at deltage i udarbejdelsen 
og gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen 

Or. en

Ændringsforslag 1585
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om forpligtelsen til at inddrage 
interessenter i processen med 
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udarbejdelse af genopretnings- og 
resiliensplaner i overensstemmelse med 
artikel 15, stk. 5, i denne forordning blev 
opfyldt fuldt ud i overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet

Or. en

Ændringsforslag 1586
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 1587
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Sammenhæng:

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

Or. en
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Ændringsforslag 1588
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) om reformtilsagnene udgør en 
samlet reformpakke.

Or. en

Ændringsforslag 1589
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II - punkt 2 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virkning:

a) om genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat
b) om genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til 
anvendelsesområdet og målene i artikel 3 
og 4
c) om den begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står mål med den forventede 
virkning for økonomien og beskæftigelsen
d) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede delmål og slutmål samt de 
dertil knyttede indikatorer.

Or. en
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Ændringsforslag 1590
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virkningsgrad:

a) om den begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står i et rimeligt forhold til 
den forventede indvirkning på økonomien 
og beskæftigelsen

Or. en

Ændringsforslag 1591
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Relevans:

a) om genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at skabe europæisk merværdi
b) om genopretnings- og resiliensplanen 
er i overensstemmelse med de 
udfordringer, der er identificeret i de 
seneste landespecifikke henstillinger rettet 
til den berørte medlemsstat eller i andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt inden for 
rammerne af det europæiske semester
c) om genopretnings- og resiliensplanen 
er forenelig med de seks søjler i artikel 3
d) om genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til 
gennemførelsen af Unionens og dens 
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medlemsstaters forpligtelser, navnlig 
Parisaftalen, FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling, integration af 
kønsaspektet og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder. 

Or. en

Ændringsforslag 1592
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenhæng:

a) om genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag
b) om mindst 30 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til at integrere 
klima- og biodiversitetsrelaterede 
foranstaltninger og mål for miljømæssig 
bæredygtighed på grundlag af den 
metode, som Kommissionen har fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 1
c) om de høringer, der afholdes med 
henblik på udarbejdelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen, og de 
planlagte dialoger, herunder de relevante 
delmål og slutmål, i forbindelse med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen sikrer, at lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter får reelle 
muligheder for at deltage i udarbejdelsen 
og gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen.

Or. en
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Ændringsforslag 1593
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af vurderingsprocessen rater 
Kommissionen de genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne har 
indgivet, ud fra hvert af de 
vurderingskriterier, der er omhandlet i 
artikel 16, stk. 3, med henblik på at vurdere 
betydningen af og sammenhængen i 
planerne og med henblik på at fastsætte 
den finansielle tildeling i 
overensstemmelse med artikel 17, stk. 3.

På grundlag af vurderingsprocessen rater 
Kommissionen de genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne har 
indgivet, ud fra hvert af de 
vurderingskriterier, der er omhandlet i 
artikel 16, stk. 3, med henblik på at vurdere 
relevansen for de europæiske prioriterede 
politikområder såvel som 
virkningsfuldheden, effektiviteten og 
sammenhængen i planerne og med henblik 
på at fastsætte den finansielle tildeling i 
overensstemmelse med artikel 17, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 1594
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af vurderingsprocessen rater 
Kommissionen de genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne har 
indgivet, ud fra hvert af de 
vurderingskriterier, der er omhandlet i 
artikel 16, stk. 3, med henblik på at vurdere 
betydningen af og sammenhængen i 
planerne og med henblik på at fastsætte 
den finansielle tildeling i 
overensstemmelse med artikel 17, stk. 3.

På grundlag af vurderingsprocessen rater 
Kommissionen de genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne har 
indgivet, ud fra hvert af de 
vurderingskriterier, der er omhandlet i 
artikel 16, stk. 3, med henblik på at vurdere 
virkningen, virkningsgraden, relevansen 
og sammenhængen i planerne og med 
henblik på at fastsætte den finansielle 
tildeling i overensstemmelse med 
artikel 17, stk. 3.

Or. en
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Ændringsforslag 1595
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde

- Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at 
håndtere udfordringer, der er identificeret 
i de relevante landespecifikke 
henstillinger, herunder finansielle 
aspekter, eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske 
semester, rettet til den berørte 
medlemsstat,
samt

- disse udfordringer anses for at 
være væsentlige for at fremme 
vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi,
samt

- efter gennemførelsen af de 
foreslåede reformer og investeringer 
forventes de dermed forbundne 
udfordringer at være blevet løst eller 
håndteret på tilfredsstillende vis,
samt



AM\1213691DA.docx 43/127 PE657.422v01-00

DA

- genopretnings- og resiliensplanen 
udgør en omfattende og tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske og sociale situation.
Rating

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, og planen er en 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.
B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til delvist at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, og planen er en 
delvist tilstrækkelig reaktion på den 
berørte medlemsstats økonomiske og 
sociale situation.
C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, og planen er 
ikke en tilstrækkelig reaktion på den 
berørte medlemsstats økonomiske og 
sociale situation.

Or. en

Ændringsforslag 1596
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde

- Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at 
håndtere udfordringer, der er identificeret 
i de relevante landespecifikke 
henstillinger, herunder finansielle 
aspekter, eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske 
semester, rettet til den berørte 
medlemsstat,
samt

- disse udfordringer anses for at 
være væsentlige for at fremme 
vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi,
samt

- efter gennemførelsen af de 
foreslåede reformer og investeringer 
forventes de dermed forbundne 
udfordringer at være blevet løst eller 
håndteret på tilfredsstillende vis,
samt

- genopretnings- og resiliensplanen 
udgør en omfattende og tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske og sociale situation.
Rating

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at håndtere de 



AM\1213691DA.docx 45/127 PE657.422v01-00

DA

udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, og planen er en 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.
B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til delvist at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, og planen er en 
delvist tilstrækkelig reaktion på den 
berørte medlemsstats økonomiske og 
sociale situation.
C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, og planen er 
ikke en tilstrækkelig reaktion på den 
berørte medlemsstats økonomiske og 
sociale situation.

Or. en

Ændringsforslag 1597
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 

2.1 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger, 
med hensyn til konsekvenserne af 
pandemien for økonomien, beskæftigelsen 
og sociale forhold, rettet til den berørte 
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det europæiske semester medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

Or. en

Ændringsforslag 1598
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.1 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i det 
europæiske semester eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

Or. en

Ændringsforslag 1599
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.1 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter i det 
europæiske semester som f.eks. de 
nationale reformprogrammer

Or. en
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Ændringsforslag 1600
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.1 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at 
støtte de europæiske prioriterede 
politikområder effektivt i 
overensstemmelse med tildelingen i artikel 
14, stk. 1a, under hensyntagen til de 
landespecifikke henstillinger for 2020 
rettet til den berørte medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 1601
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger, 
herunder finansielle aspekter, eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, rettet til den berørte medlemsstat,

- Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger, der 
vedrører konsekvenserne af pandemien 
for økonomien, beskæftigelsen og sociale 
forhold, eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester, 
rettet til den berørte medlemsstat,

Or. en

Ændringsforslag 1602
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at 
håndtere udfordringer, der er identificeret 
i de relevante landespecifikke 
henstillinger, herunder finansielle 
aspekter, eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske 
semester, rettet til den berørte 
medlemsstat,

- Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at 
støtte de europæiske prioriterede 
politikområder effektivt i 
overensstemmelse med tildelingen i artikel 
14, stk. 1a, under hensyntagen til de 
landespecifikke henstillinger for 2020 
rettet til de berørte medlemsstater,

Or. en

Ændringsforslag 1603
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger, 
herunder finansielle aspekter, eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, rettet til den berørte medlemsstat,

- Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger, 
herunder finansielle og miljømæssige 
aspekter, eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester, 
rettet til den berørte medlemsstat,

Or. en

Ændringsforslag 1604
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger, 
herunder finansielle aspekter, eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, rettet til den berørte 
medlemsstat,

- Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter i det 
europæiske semester som f.eks. de 
nationale reformprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 1605
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger, 
herunder finansielle aspekter, eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, rettet til den berørte medlemsstat,

- Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i det 
europæiske semester, dvs. i de relevante 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, rettet til den berørte medlemsstat,

Or. en

Ændringsforslag 1606
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i de 

- Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i de 
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relevante landespecifikke henstillinger, 
herunder finansielle aspekter, eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, rettet til den berørte medlemsstat,

relevante landespecifikke henstillinger eller 
i andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, rettet til den 
berørte medlemsstat,

Or. en

Ændringsforslag 1607
Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- disse udfordringer anses for at være 
væsentlige for at fremme vækstpotentialet i 
den berørte medlemsstats økonomi,

- disse udfordringer anses for at være 
væsentlige for at fremme vækstpotentialet i 
den berørte medlemsstats økonomi, f.eks. 
gennem ansvarlig udvikling af potentialet 
for bæredygtig vækst, under behørig 
hensyntagen til de regionale og 
territoriale forskelle i medlemsstaterne,

Or. en

Ændringsforslag 1608
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- disse udfordringer anses for at være 
væsentlige for at fremme vækstpotentialet i 
den berørte medlemsstats økonomi,

- disse udfordringer anses for at være 
væsentlige for at fremme det bæredygtige 
og kønsbalancerede vækstpotentiale i den 
berørte medlemsstats økonomi,

Or. en
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Ændringsforslag 1609
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er en tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske og sociale situation.

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i det 
europæiske semester eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester, 
og planen er en tilstrækkelig reaktion på 
den berørte medlemsstats økonomiske og 
sociale situation.

Or. en

Ændringsforslag 1610
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er en tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske og sociale situation.

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at håndtere 
størstedelen af de udfordringer, der er 
identificeret i de landespecifikke 
henstillinger eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester, 
og planen er en tilstrækkelig reaktion på 
den berørte medlemsstats økonomiske og 
sociale situation.

Or. en

Ændringsforslag 1611
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er en tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske og sociale situation.

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter i det europæiske 
semester som f.eks. de nationale 
reformprogrammer, og planen er en 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.

Or. en

Ændringsforslag 1612
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, og planen er en 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
stadfæster effektivt de europæiske 
prioriterede politikområder i 
overensstemmelse med tildelingen i artikel 
14, stk. 1a, under hensyntagen til de 
landespecifikke henstillinger for 2020, og 
planen er en tilstrækkelig reaktion på den 
berørte medlemsstats økonomiske og 
sociale situation.

Or. en

Ændringsforslag 1613
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til delvist at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er en delvist 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.

B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til delvist at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i det 
europæiske semester eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester, 
og planen er en delvist tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske og sociale situation.

Or. en

Ændringsforslag 1614
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til delvist at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er en delvist 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.

B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til at håndtere mere end halvdelen 
af de udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er en delvist 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.

Or. en

Ændringsforslag 1615
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til delvist at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er en delvist 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.

B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til delvist at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter i det europæiske 
semester som f.eks. de nationale 
reformprogrammer, og planen er en 
delvist tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.

Or. en

Ændringsforslag 1616
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til delvist at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, og planen er en 
delvist tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.

B – Genopretnings- og resiliensplanen 
stadfæster de europæiske prioriterede 
politikområder i overensstemmelse med 
den tildeling, der er omhandlet i artikel 
14, stk. 1a, idet der delvist tages højde for 
de landespecifikke henstillinger for 2020, 
og planen er en delvist tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske og sociale situation.

Or. en

Ændringsforslag 1617
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 8



AM\1213691DA.docx 55/127 PE657.422v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er ikke en tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske og sociale situation.

C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i det 
europæiske semester eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester, 
og planen er ikke en tilstrækkelig reaktion 
på den berørte medlemsstats økonomiske 
og sociale situation.

Or. en

Ændringsforslag 1618
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er ikke en tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske og sociale situation.

C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager kun til at håndtere et begrænset 
udvalg af de udfordringer, der er 
identificeret i de landespecifikke 
henstillinger eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester, 
og planen er ikke en tilstrækkelig reaktion 
på den berørte medlemsstats økonomiske 
og sociale situation.

Or. en

Ændringsforslag 1619
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

C – Genopretnings- og resiliensplanen C – Genopretnings- og resiliensplanen 
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bidrager ikke til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er ikke en tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske og sociale situation.

bidrager ikke til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter i det europæiske 
semester som f.eks. de nationale 
programmer, og planen er ikke en 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.

Or. en

Ændringsforslag 1620
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, og planen er ikke 
en tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.

B – Genopretnings- og resiliensplanen 
stadfæster ikke de europæiske prioriterede 
politikområder i overensstemmelse med 
den tildeling, der er omhandlet i artikel 
14, stk. 1a, og tager ikke højde for de 
landespecifikke henstillinger for 2020, og 
planen er en delvist tilstrækkelig reaktion 
på den berørte medlemsstats økonomiske 
og sociale situation.

Or. en

Ændringsforslag 1621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1 a Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til de seks 
søjler, der er udpeget i artikel 3, på 
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sammenhængende vis og under 
overholdelse af bidragene til hver søjle. 
Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium: 
Anvendelsesområde 

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til hver af de seks søjler, der er 
udpeget i artikel 3: 
- mindst 40 % til den retfærdige grønne 
omstilling 
- mindst 20 % til den digitale omstilling 

- økonomisk sammenhæng, produktivitet 
og konkurrenceevne 
- mindst 30 % social og territorial 
samhørighed 
- institutionel resiliens samt 

- mindst 10 % til politikkerne for næste 
generation. 
samt 

- 

Rating 

A – Stor forventet indvirkning på hver af 
de seks søjler, der er udpeget i artikel 3, 
og minimumsbidragene for hver søjle 
overholdes 
B – Som minimum middelstor forventet 
indvirkning på hver af de seks søjler, der 
er udpeget i artikel 3, og 
minimumsbidragene for hver søjle 
overholdes 
C – Lille forventet indvirkning på en eller 
flere af de seks søjler, der er udpeget i 
artikel 3, eller på et eller flere af 
minimumsbidragene for hver søjle.
I forbindelse med ratingen bør 
Kommissionen så vidt muligt gøre brug af 
resultattavler baseret på flere indikatorer 
til overvågning af den sociale og 
økonomiske dimension af resiliens og 
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resultattavler for overvågning af den 
grønne og digitale dimension af resiliens, 
der er vedføjet dens strategiske 
fremsynsrapport for 2020 "Charting the 
course towards a more resilient Europe".

Or. en

Ændringsforslag 1622
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 Planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling eller 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

udgår

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde

- Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer og til at gøre 
økonomiske eller sociale sektorer 
grønnere med henblik på at bidrage til at 
nå det overordnede mål om et 
klimaneutralt Europa senest i 2050,
eller

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
økonomiske eller sociale sektorer
eller

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
grønne og/eller den digitale omstilling 
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forbundne udfordringer,
samt

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.
Rating

A – I høj grad

B – I moderat grad

C – I ringe grad

Or. en

Ændringsforslag 1623
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 Planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling eller 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

udgår

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde

- Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer og til at gøre 
økonomiske eller sociale sektorer 
grønnere med henblik på at bidrage til at 
nå det overordnede mål om et 
klimaneutralt Europa senest i 2050,
eller

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
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økonomiske eller sociale sektorer
eller

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
grønne og/eller den digitale omstilling 
forbundne udfordringer,
samt

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.
Rating

A – I høj grad

B – I moderat grad

C – I ringe grad

Or. en

Ændringsforslag 1624
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til den grønne og den 
digitale omstilling eller til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til Unionens miljø- 
og klimamålsætninger og den grønne 
omstilling eller til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 1625
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til den grønne og den 
digitale omstilling eller til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der skal bidrage effektivt til den grønne og 
den digitale omstilling eller til at håndtere 
de dermed forbundne udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 1626
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til den grønne og den 
digitale omstilling eller til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til den grønne og den 
digitale omstilling og omstillingen på 
plejeområdet eller til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 1627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer og til at gøre 
økonomiske eller sociale sektorer grønnere 
med henblik på at bidrage til at nå det 
overordnede mål om et klimaneutralt 
Europa senest i 2050,

- Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den grønne omstilling 
gennem etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer og til at gøre 
økonomiske eller sociale sektorer grønnere 
med henblik på at bidrage til at opfylde 
Unionens klima- og miljømålsætninger og 
klima- og miljømål som fastsat i 
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forordning (EU) .../.. [den europæiske 
klimalov] eller Unionens 
miljømålsætninger og miljømål som 
fastsat i det seneste 
miljøhandlingsprogram,

Or. en

Ændringsforslag 1628
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer og til at gøre 
økonomiske eller sociale sektorer grønnere 
med henblik på at bidrage til at nå det 
overordnede mål om et klimaneutralt 
Europa senest i 2050,

- Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer og til at gøre 
økonomiske eller sociale sektorer grønnere 
med henblik på at bidrage til at nå det 
overordnede mål om et klimaneutralt 
Europa i 2030 eller senest i 2050, navnlig 
med henblik på at nå målene i forordning 
(EU) 2018/1999 (den europæiske 
klimalov),

Or. en

Ændringsforslag 1629
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- eller

gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til omstillingen til en 
plejeøkonomi
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Or. en

Ændringsforslag 1630
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller udgår
- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
økonomiske eller sociale sektorer

Or. en

Ændringsforslag 1631
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller samt

Or. en

Ændringsforslag 1632
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller samt

Or. en
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Ændringsforslag 1633
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller samt

Or. en

Ændringsforslag 1634
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
grønne og/eller den digitale omstilling 
forbundne udfordringer,

- foranstaltningerne i 
genopretnings- og resiliensplanen gør 
ikke væsentlig skade på et eller flere af 
miljømålene i artikel 9 i forordning (EU) 
2020/852 i henhold til bestemmelserne i 
artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 
samt aktiviteter, der gennemføres i 
overensstemmelse med 
"minimumsgarantier" i henhold til 
artikel 18 i forordning (EU) 2020/852,

Or. en

Ændringsforslag 1635
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 3 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
grønne og/eller den digitale omstilling 
forbundne udfordringer,

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
grønne og/eller den digitale omstilling 
og/eller omstillingen på plejeområdet 
forbundne udfordringer,

Or. en

Ændringsforslag 1636
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer, om det er 
sandsynligt, at de foranstaltninger, der 
foreslås i planen, kan nå det mål, der 
fremgår af artikel 4, og om planen er i 
overensstemmelse med artikel 3 om 
anvendelsesområdet. Hvis ikke, afviser 
Kommissionen planen.

Or. en

Ændringsforslag 1637
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 a Foranstaltningerne i 
genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til 
gennemførelsen af Unionens og dens 
medlemsstaters forpligtelser, navnlig 
Parisaftalen, FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling, integration af 
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kønsaspektet og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, 
Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde 

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til gennemførelsen af Unionens 
og dens medlemsstaters forpligtelser, 
herunder navnlig hver af følgende 
forpligtelser: 
- Parisaftalen 

- FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling 
- Integration af kønsaspektet 

- Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder 
Rating 

A – Stor forventet indvirkning med 
hensyn til effektivt at bidrage til 
gennemførelsen af Unionens og dens 
medlemsstaters forpligtelser, herunder 
navnlig hver af følgende forpligtelser: 
Parisaftalen, FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling, integration af 
kønsaspektet og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder 
B – Middelstor forventet indvirkning med 
hensyn til effektivt at bidrage til 
gennemførelsen af Unionens og dens 
medlemsstaters forpligtelser, herunder 
navnlig hver af følgende forpligtelser: 
Parisaftalen, FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling, integration af 
kønsaspektet og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder 
C – Lille forventet indvirkning med 
hensyn til effektivt at bidrage til 
gennemførelsen af Unionens og dens 
medlemsstaters forpligtelser, herunder 
navnlig hver af følgende forpligtelser: 
Parisaftalen, FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling, integration af 
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kønsaspektet eller den europæiske søjle 
for sociale rettigheder. I forbindelse med 
ratingen bør Kommissionen så vidt muligt 
gøre brug af resultattavler baseret på flere 
indikatorer til overvågning af den sociale 
og økonomiske dimension af resiliens og 
resultattavler for overvågning af den 
grønne og digitale dimension af resiliens 
som vedlagt dens strategiske 
fremsynsrapport for 2020 "Charting the 
course towards a more resilient Europe".

Or. en

Ændringsforslag 1638
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 a Planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
at fremme ligestilling mellem kønnene og 
princippet om integration af kønsaspektet 
og at eliminere kønsdiskrimination eller 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer.
Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at fremme ligestilling 
mellem kønnene og princippet om 
integration af kønsaspektet
eller

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at eliminere 
kønsdiskrimination
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eller

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med ulighed 
mellem kønnene og/eller 
kønsdiskrimination forbundne 
udfordringer,
samt

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.
Rating

A – I høj grad

B – I moderat grad

C – I ringe grad

Or. en

Ændringsforslag 1639
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 a Planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
at åbne den digitale omstilling eller til at 
håndtere de dermed forbundne 
udfordringer.
Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde:

- Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
økonomiske eller sociale sektorer,
eller
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- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
digitale omstilling forbundne 
udfordringer,
samt

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.
Rating

A – I høj grad

B – I moderat grad

C – I ringe grad

Or. en

Ændringsforslag 1640
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat

udgår

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde

- Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bevirke en 
strukturel ændring i administrationen 
eller i de relevante institutioner,
eller

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bevirke en 
strukturel ændring i de relevante 
politikker,
samt
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- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.
Rating

A – I høj grad

B – I moderat grad

C – I ringe grad

Or. en

Ændringsforslag 1641
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat

2.3 Genopretnings- og resiliensplanen 
er forbundet med reformer, der er 
gennemført, eller som vil blive 
gennemført i forbindelse med 
støtteprogrammet for strukturreformer 
eller instrumentet for teknisk støtte og 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 1642
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:

Kommissionen, der bl.a. tager 
udgangspunkt i de erfaringer og den 
ekspertise, den har opnået i forbindelse 
med støtteprogrammet for 
strukturreformer og instrumentet for 
teknisk støtte, tager hensyn til følgende 
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elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:

Or. en

Ændringsforslag 1643
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.3 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bevirke en 
strukturel ændring i administrationen eller 
i de relevante institutioner,

- Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bevirke en 
strukturel øgning af resiliens og 
kriseberedskabet i den offentlige 
forvaltning eller i de relevante offentlige 
institutioner,

Or. en

Ændringsforslag 1644
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.3 – stk. 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bevirke en 
strukturel ændring i de relevante 
politikker,

- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bevirke en 
strukturel øgning af den økonomiske, 
sociale og institutionelle resiliens samt 
kriseberedskabet i den berørte 
medlemsstat,

Or. en

Ændringsforslag 1645
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3 a om mindst 40 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til at integrere 
klima- og biodiversitetsrelaterede 
foranstaltninger og mål for miljømæssig 
bæredygtighed på grundlag af den 
metode, som Kommissionen har fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 1 
Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium: 
Anvendelsesområde 

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

– den metode, som Kommissionen har 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 1, blev anvendt korrekt. 
Rating 

A – Mindst 40 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, forventes at bidrage 
effektivt til at integrere klima- og 
biodiversitetsrelaterede foranstaltninger 
og mål for miljømæssig bæredygtighed, 
og den metode, som Kommissionen har 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 1, blev anvendt korrekt. 
B – Mindst 40 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, forventes at bidrage 
effektivt til at integrere klima- og 
biodiversitetsrelaterede foranstaltninger 
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og mål for miljømæssig bæredygtighed, 
men forventningerne til én eller flere 
foranstaltninger er yderst usikre, og 
denne usikkerhed kan medføre, at der 
opnås et samlet bidrag til at integrere 
klima- og biodiversitetsrelaterede 
foranstaltninger og mål for miljømæssig 
bæredygtighed på under 40 % af det 
beløb, der anmodes om, og den metode, 
som Kommissionen har fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, 
blev anvendt korrekt. 
C – Mindre end 40 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, forventes at bidrage til at 
integrere klima- og 
biodiversitetsrelaterede foranstaltninger 
og mål for miljømæssig bæredygtighed, 
eller den metode, som Kommissionen har 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 1, blev ikke anvendt korrekt. 

Or. en

Ændringsforslag 1646
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3 a Den ligestillingsplan, der er 
omfattet af genopretnings- og 
resiliensplanen, imødegår effektivt krisens 
konsekvenser for ligestillingen, navnlig 
hvad angår beskæftigelse, ligeløn og 
adgang til finansiering, og omfatter 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af kønsbestemt vold og 
seksuel chikane. 
Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium: 
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Anvendelsesområde 

– Gennemførelsen af den ligestillingsplan, 
der er udviklet i samarbejde med 
kvindernes civilsamfundsorganisationer, 
som er omfattet af genopretnings- og 
resiliensplanen, forventes at bidrage 
væsentligt til at imødegå konsekvenserne 
af krisen for ligestillingen, 
samt 

– gennemførelsen af den ligestillingsplan, 
der er omfattet af genopretnings- og 
resiliensplanen, forventes at bidrage 
væsentligt til at skabe job for kvinder, 
samt 

– gennemførelsen af den ligestillingsplan, 
der omfattet af genopretnings- og 
resiliensplanen, forventes at mindske den 
kønsbestemte lønforskel, 
samt 

– gennemførelsen af den ligestillingsplan, 
der er omfattet af genopretnings- og 
resiliensplanen, forventes at bidrage 
væsentligt til at lette adgangen til kredit 
for kvindelige iværksættere, 
samt 

– gennemførelsen af den ligestillingsplan, 
der er omfattet af genopretnings- og 
resiliensplanen, forventes at bidrage 
væsentligt til forebyggelse og bekæmpelse 
af kønsbestemt vold og seksuel chikane. 
Rating 

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at imødegå 
konsekvenserne af krisen for 
ligestillingen. 
B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til delvist at imødegå 
konsekvenserne af krisen for 
ligestillingen. 
C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke til at imødegå 
konsekvenserne af krisen for 
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ligestillingen. 

Or. en

Ændringsforslag 1647
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3 b om mindst 30 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til 
gennemførelsen af principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder på 
grundlag af den metode, som 
Kommissionen har fastlagt, og hvorvidt 
ingen af de reformer og investeringer, der 
støttes af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, er i modstrid med 
gennemførelsen af den europæiske søjle 
for sociale rettigheder 
Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium: 
Anvendelsesområde 

– Mindst 30 % af det beløb, der anmodes 
om til genopretnings- og resiliensplanen, 
bidrager til gennemførelsen af 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder på grundlag af den 
metode, som Kommissionen har fastlagt, 
samt 

– den metode, som Kommissionen har 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 1, blev anvendt korrekt, 
samt 

– hvorvidt ingen af de reformer og 
investeringer, der støttes af 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, er i 
modstrid med gennemførelsen af den 
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europæiske søjle for sociale rettigheder. 
Rating 

A – Mindst 30 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, forventes at bidrage til 
gennemførelsen af principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
den metode, som Kommissionen har 
fastlagt, blev anvendt korrekt, og ingen af 
de reformer og investeringer, der støttes af 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, er i 
modstrid med gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. 
B – Mindst 30 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, forventes at bidrage til 
gennemførelsen af principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
den metode, som Kommissionen har 
fastlagt, blev anvendt korrekt, og én eller 
flere af de reformer og investeringer, der 
støttes af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, forventes at være i 
mindre modstrid med gennemførelsen af 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder. 
– Mindre end 30 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, forventes at bidrage til 
gennemførelsen af principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
eller den metode, som Kommissionen har 
fastlagt, blev ikke anvendt korrekt, eller 
én eller flere af de reformer og 
investeringer, der støttes af 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, 
forventes at være i modstrid med 
gennemførelsen af den europæiske søjle 
for sociale rettigheder. 

Or. en

Ændringsforslag 1648
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde

- Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager 
sigte på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi, stimulere 
jobskabelse og afbøde krisens negative 
konsekvenser, samtidig med at negative 
følger af disse foranstaltninger for 
klimaet og miljøet forebygges,
samt

- genopretnings- og resiliensplanen 
sigter på at mindske medlemsstatens 
økonomis sårbarhed over for chok,
eller

- genopretnings- og resiliensplanen 
sigter på at øge medlemsstatens 
økonomiske og/eller sociale strukturers 
kapacitet til at tilpasse sig og modstå 
chok,
samt

- genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til at forbedre den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed.
Rating
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A – Stor forventet indvirkning på 
vækstpotentiale og økonomisk og social 
resiliens samt på samhørighed
B – Middelstor forventet indvirkning på 
vækstpotentiale og økonomisk og social 
resiliens samt på samhørighed
B – Lille forventet indvirkning på 
vækstpotentiale og økonomisk og social 
resiliens samt på samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 1649
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
den pågældende medlemsstats 
bæredygtige vækstpotentiale, at skabe job 
af høj kvalitet og øge dens økonomiske, 
miljømæssige, sociale og institutionelle 
resiliens og kriseberedskab og samtidig 
fremme en kønsafbalanceret 
gennemførelse af politikker for at afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 1650
Piernicola Pedicini

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser i de regioner og 
territorier i medlemsstaterne, som har den 
største arbejdsløshed, samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 1651
Agnès Evren

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse, langsigtede konkurrenceevne 
og økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
Unionens strategiske uafhængighed, samt 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

Or. fr

Ændringsforslag 1652
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1653
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi, stimulere 
jobskabelse og afbøde krisens negative 
konsekvenser, samtidig med at negative 
følger af disse foranstaltninger for klimaet 
og miljøet forebygges,

- Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme grøn vækstpotentiale i den berørte 
medlemsstats økonomi, stimulere 
jobskabelse, sikre bæredygtig overgang og 
afbøde krisens negative konsekvenser, 
samtidig med at negative følger af disse 
foranstaltninger for klimaet og miljøet 
forebygges i overensstemmelse med 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade.

Or. en

Ændringsforslag 1654
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi, stimulere 
jobskabelse og afbøde krisens negative 
konsekvenser, samtidig med at negative 
følger af disse foranstaltninger for klimaet 
og miljøet forebygges,

- Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme det bæredygtige vækstpotentiale i 
den berørte medlemsstats økonomi, 
stimulere jobskabelse af høj kvalitet og 
med ligelig kønsfordeling og afbøde 
krisens negative konsekvenser, samtidig 
med at negative følger af disse 
foranstaltninger for klimaet og miljøet 
forebygges,

Or. en

Ændringsforslag 1655
Agnès Evren

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi, stimulere 
jobskabelse og afbøde krisens negative 
konsekvenser, samtidig med at negative 
følger af disse foranstaltninger for klimaet 
og miljøet forebygges,

- Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet, navnlig for 
SMV'er, i den berørte medlemsstats 
økonomi, stimulere jobskabelse og afbøde 
krisens negative konsekvenser, samtidig 
med at negative følger af disse 
foranstaltninger for klimaet og miljøet 
forebygges,

Or. fr

Ændringsforslag 1656
Sirpa Pietikäinen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi, stimulere 
jobskabelse og afbøde krisens negative 
konsekvenser, samtidig med at negative 
følger af disse foranstaltninger for 
klimaet og miljøet forebygges,

- Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi, stimulere 
jobskabelse og afbøde krisens negative 
konsekvenser, samtidig med at 
ligestillingen mellem kønnene og den 
grønne omstilling fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 1657
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- genopretnings- og resiliensplanen 
sigter på at mindske medlemsstatens 
økonomis sårbarhed over for chok,

- genopretnings- og resiliensplanen 
sigter på at mindske medlemsstatens 
økonomis sårbarhed over for chok, 
herunder chok i forbindelse med negative 
virkninger af klimaændringerne eller 
andre miljøfarer,

Or. en

Ændringsforslag 1658
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- genopretnings- og resiliensplanen - genopretnings- og resiliensplanen 
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sigter på at mindske medlemsstatens 
økonomis sårbarhed over for chok,

sigter på at mindske medlemsstatens 
økonomis sårbarhed over for chok og 
miljøforringelse,

Or. en

Ændringsforslag 1659
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller samt

Or. en

Ændringsforslag 1660
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 4 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til at forbedre den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed.

- genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til at forbedre den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og den bæredygtige 
overgang.

Or. en

Ændringsforslag 1661
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

samt 

– planen befordrer og fremmer 
decentraliseret bottom-up-design og 
indgivelse af projekter af territoriale 
enheder, herunder byer og kommuner, og 
navnlig hvorvidt planen udtrykkeligt 
tillader byer og kommuner at tilbyde en 
kombination af tilskud, lån for at bringe 
deres eksisterende aktiviteter i 
overensstemmelse med de mål, der 
henvises til i artikel 4 i nærværende 
forordning, 
samt 

– genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der forventes 
at føre til forbedringer med hensyn til 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder som målt ved den 
sociale resultattavle

Or. en

Ændringsforslag 1662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

A – Stor forventet indvirkning på 
vækstpotentiale og økonomisk og social 
resiliens samt på samhørighed

A – Stor forventet indvirkning på 
bæredygtig vækstpotentiale og økonomisk, 
social og institutionel resiliens, på 
samhørighed og på konvergens og fører til 
forbedringer med hensyn til principperne 
i den europæiske søjle for sociale 
rettigheder

Or. en



AM\1213691DA.docx 85/127 PE657.422v01-00

DA

Ændringsforslag 1663
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B – Middelstor forventet indvirkning på 
vækstpotentiale og økonomisk og social 
resiliens samt på samhørighed

B – Middelstor forventet indvirkning på 
bæredygtig vækstpotentiale og økonomisk, 
social og institutionel resiliens, på 
samhørighed og på konvergens og fører til 
forbedringer med hensyn til principperne 
i den europæiske søjle for sociale 
rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 1664
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B – Lille forventet indvirkning på 
vækstpotentiale og økonomisk og social 
resiliens samt på samhørighed

B – Lille forventet indvirkning på 
bæredygtig vækstpotentiale og økonomisk, 
social og institutionel resiliens, på 
samhørighed og på konvergens og fører til 
forbedringer med hensyn til principperne 
i den europæiske søjle for sociale 
rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 1665
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4 a Alle foranstaltninger i 
genopretnings- og resiliensplanen i 
medlemsstaten forventes ikke at skade 
nogen af de miljømæssige målsætninger, 
der er opført i forordning (EU) 2020/852, 
jf. artikel 17 i den forordning 
Anvendelsesområde 

– retningslinjerne for vurdering 
vedrørende klima og biodiversitet blev 
anvendt korrekt for alle foranstaltninger i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
samt 

– alle foranstaltninger i genopretnings- og 
resiliensplanen i medlemsstaten forventes 
ikke at skade nogen af de miljømæssige 
målsætninger, der er opført i forordning 
(EU) 2020/852, jf. artikel 17 i den 
forordning 
Rating 

A – Retningslinjerne for vurdering 
vedrørende klima og biodiversitet blev 
gennemført korrekt for alle 
foranstaltninger i genopretnings- og 
resiliensplanen, og alle foranstaltninger i 
genopretnings- og resiliensplanen i 
medlemsstaten forventes ikke at skade 
nogen af de miljømæssige målsætninger, 
der er opført i forordning (EU) 2020/852, 
jf. artikel 17 i den forordning. 
B – Retningslinjerne for vurdering 
vedrørende klima og biodiversitet blev 
korrekt gennemført for alle 
foranstaltninger i genopretnings- og 
resiliensplanen, men én eller flere 
foranstaltninger i genopretnings- og 
resiliensplanen i medlemsstaten forventes 
af forvolde mindre skade på nogle af de 
miljømæssige målsætninger, der er opført 
i forordning (EU) 2020/, jf. artikel 17 i 
den forordning, og 
ledsageforanstaltningerne i 
genopretnings- og resiliensplanerne 
forventes at afbøde konsekvenserne 
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væsentligt. 
C – Retningslinjerne for vurdering 
vedrørende klima og biodiversitet blev 
ikke korrekt gennemført for 
foranstaltningerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, eller foranstaltningerne i 
genopretnings- og resiliensplanen i 
medlemsstaten forventes at forvolde 
betydelig skade på nogle af de 
miljømæssige målsætninger, der er opført 
i forordning (EU) 2020/, jf. artikel 17 i 
den forordning. 

Or. en

Ændringsforslag 1666
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4 a Den ligestillingsplan, der er 
omfattet af genopretnings- og 
resiliensplanen, forventes effektivt at 
imødegå konsekvenserne af krisen for 
ligestilling, navnlig hvad angår 
beskæftigelse, ligeløn og adgang til 
finansiering
Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde:

– Gennemførelsen af den ligestillingsplan, 
der er udviklet i samarbejde med kvinders 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
genopretnings- og resiliensplanen, 
forventes at bidrage væsentligt til at 
imødegå konsekvenserne af krisen for 
ligestillingen, samt 
– gennemførelsen af den ligestillingsplan, 
der er omfattet af genopretning- og 
resiliensplanen, forventes at bidrage 
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væsentligt til at skabe job for kvinder, 
samt
– gennemførelsen af den ligestillingsplan, 
der er omfattet af genopretning- og 
resiliensplanen, forventes at mindske den 
kønsbestemte lønforskel, samt 
– gennemførelsen af den ligestillingsplan, 
der er omfattet af genopretning- og 
resiliensplanen, forventes at bidrage 
væsentligt til at lette adgangen til kredit 
for kvindelige iværksættere. 
Rating

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at imødegå 
konsekvenserne af krisen for 
ligestillingen. 
B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til delvist at imødegå 
konsekvenserne af krisen for 
ligestillingen. 
C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke til at imødegå 
konsekvenserne af krisen for 
ligestillingen.

Or. en

Ændringsforslag 1667
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4 b Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage væsentligt til at styrke 
de værdier, der er nedfældet i artikel 2 i 
TEU
Anvendelsesområde

De foranstaltninger, der er fastsat i 
planen, forventes effektivt at afhjælpe 
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mangler med hensyn til de værdier, der er 
nedfældet i artikel 2 i TEU,
samt

foranstaltningerne i planen forventes 
effektivt og uden forskel at støtte 
nonprofitcivilsamfundsorganisationer og 
nonprofitorganisationer, uafhængige 
medier og kommuner, regioner eller 
andre subnationale myndigheder i 
medlemsstaten.
Rating

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager effektivt til at styrke de værdier, 
der er nedfældet i artikel 2 i TEU.
B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager effektivt til delvis at styrke de 
værdier, der er nedfældet i artikel 2 i 
TEU.
C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke effektivt til at styrke de 
værdier, der er nedfældet i artikel 2 i 
TEU.

Or. en

Ændringsforslag 1668
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.5 Den begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger, er rimelig og plausibel og 
står mål med den forventede virkning for 
økonomien og beskæftigelsen

udgår

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde
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- Medlemsstaten har fremlagt 
tilstrækkelige oplysninger og 
dokumentation for, at beløbet for 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger er 
passende ("rimeligt"),
samt

- medlemsstaten har fremlagt 
tilstrækkelige oplysninger og 
dokumentation for, at beløbet for 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger er i 
overensstemmelse med arten og typen af 
de påtænkte reformer og investeringer 
("plausibelt"),
samt

- medlemsstaten har fremlagt 
tilstrækkelige oplysninger og 
dokumentation for, at beløbet for de 
anslåede samlede omkostninger til den 
genopretnings- og resiliensplan, der skal 
finansieres inden for rammerne af 
instrumentet, ikke er dækket af 
eksisterende eller planlagt EU-
finansiering,
samt

- beløbet for de anslåede samlede 
omkostninger til genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger står mål med den 
forventede virkning for den berørte 
medlemsstats økonomi af de påtænkte 
foranstaltninger i planen .
Rating

A – I høj grad

B – I moderat grad

C – I ringe grad

Or. en

Ændringsforslag 1669
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.6 Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger til 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag

udgår

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde

- Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der bidrager 
til at forstærke virkningerne indbyrdes.
Rating

A – I høj grad

B – I moderat grad

C – I ringe grad

Or. en

Ændringsforslag 1670
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.6 a Reformtilsagnene udgør en samlet 
reformpakke

Or. en

Ændringsforslag 1671
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.6 b Kommissionen tager hensyn til 
følgende elementer ved vurderingen ud 
fra dette kriterium:
Anvendelsesområde

– Forslaget til reformtilsagn tager sigte på 
at tackle et sæt af indbyrdes forbundne 
udfordringer for medlemsstaten 
(dækning),
samt

– forslaget til reformtilsagn tager sigte på 
at tackle udfordringer, som er af stor 
betydning for en velfungerende økonomi i 
medlemsstaten (relevans).
Rating

A – Dækning og relevans er høj: 
reformtilsagn tager sigte på at tackle flere 
udfordringer, der behandles i 
landespecifikke henstillinger
B – Dækning og relevans er middelhøj: 
reformtilsagnene tager sigte på at tackle 
flere udfordringer, der behandles i 
relevante, og af Kommissionen formelt 
vedtagne, dokumenter fra det europæiske 
semester
C – Dækning og relevans er lav: Intet af 
ovenstående.

Or. en

Ændringsforslag 1672
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.7

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2.7 De ordninger, som den berørte 
medlemsstat har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder de foreslåede delmål og slutmål 
samt de dertil knyttede indikatorer.

udgår

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde

- En struktur får i medlemsstaten 
følgende opgaver: i) gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, ii) 
overvågning af fremskridt med hensyn til 
opfyldelsen af delmål og slutmål og iii) 
rapportering
samt

- de foreslåede delmål og slutmål er 
klare og realistiske, og de foreslåede 
indikatorer er relevante, acceptable og 
holdbare,
samt

- de generelle ordninger, som 
foreslås af medlemsstaterne med hensyn 
til tilrettelæggelsen (herunder 
foranstaltninger til at sikre en 
tilstrækkelig personaletildeling) af 
gennemførelsen af reformen og 
investeringerne, er troværdige.
Rating

A – Tilstrækkelige ordninger til effektiv 
gennemførelse
B – Minimale ordninger til effektiv 
gennemførelse
C – Utilstrækkelige ordninger til effektiv 
gennemførelse

Or. en

Ændringsforslag 1673
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Ivars Ijabs, Olivier 
Chastel
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.7 De ordninger, som den berørte 
medlemsstat har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv overvågning og 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 1674
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.7 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- En struktur får i medlemsstaten 
følgende opgaver: i) gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, ii) 
overvågning af fremskridt med hensyn til 
opfyldelsen af delmål og slutmål og iii) 
rapportering

- En struktur får i medlemsstaten 
følgende opgaver: i) gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, ii) 
overvågning af fremskridt med hensyn til 
opfyldelsen af tidsbestemte og 
videnskabeligt baserede delmål og slutmål 
og iii) rapportering

Or. en

Ændringsforslag 1675
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.7 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- samt

- denne struktur tildeler uafhængige 
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finanspolitiske institutioner en aktiv rolle 
og sikrer, at de får tilstrækkelig 
finansiering og bemanding,
samt

- denne struktur i forbindelse med 
investeringsprojekter også omfatter et 
uafhængigt ekspertpanel med 
tilstrækkelig finansiering, der har til 
opgave at vurdere hvert projekts mål- og 
omkostningseffektivitet, egnethed og 
tilstrækkelighed i forhold til den 
tilsvarende genopretnings- og 
resiliensplan,

Or. en

Ændringsforslag 1676
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.7 – stk. 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de foreslåede delmål og slutmål er 
klare og realistiske, og de foreslåede 
indikatorer er relevante, acceptable og 
holdbare,

- de foreslåede delmål og slutmål er 
klare og svarer til den indsats, der er 
nødvendig for en bæredygtig omstilling, 
og de foreslåede indikatorer er baseret på 
naturkapitalregnskab, livscyklusanalyse 
og omkostningerne ved ikke at handle, 

Or. en

Ændringsforslag 1677
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.7 a om de høringer, der afholdes med 
henblik på udarbejdelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen, og de 
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planlagte dialoger, herunder de relevante 
delmål og slutmål, i forbindelse med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen sikrer, at lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter får reelle 
muligheder for at deltage i udarbejdelsen 
og gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen 
Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium: 
Anvendelsesområde 

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

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

A – I høj grad, både hvad angår 
udarbejdelse og gennemførelse 
B – I moderat grad, både hvad angår 
udarbejdelse og gennemførelse 
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C – I ringe grad, hvad angår udarbejdelse 
eller gennemførelse 

Or. en

Ændringsforslag 1678
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.7 a Genopretnings- og resiliensplanen 
er udarbejdet med tilstrækkelig 
inddragelse af interessenterne, herunder 
kommuner, lokal- og bysamfund, 
regionale regeringer, NGO'er og 
civilsamfundsorganisationer samt 
fagforeninger og repræsentanterne for 
den økonomiske sektor, i 
overensstemmelse med princippet om 
partnerskab.
Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
- Medlemsstaterne har indledt en dialog 
med interessenterne under udarbejdelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne, og 
der er etableret organiserede kanaler til 
indsamling og analyse af interessenternes 
holdninger der er afholdt egnede fora 
med deltagelse af interessenter for at 
udveksle synspunkter om genopretnings- 
og resiliensplanerne
- medlemsstaterne har undersøgt, vurderet 
og taget hensyn til forslag fremsat af 
interessenterne og afvisning af
Anvendelsesområde

Rating 
A – I høj grad
B – I moderat grad

C – I ringe grad
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Or. en

Ændringsforslag 1679
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tabel 1
Kriterier Anvendelsesområde Rating

A – I høj grad

B – I moderat grad

Virkningsfuldhed Genopretnings- og 
resiliensplanen forventes 
at få varige virkninger i 
den berørte medlemsstat

C – I ringe grad

om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes 
at bidrage effektivt til 
anvendelsesområdet og 
målene i artikel 3 og 4
Den begrundelse, der er 
forelagt af medlemsstaten 
for genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede 
samlede omkostninger, er 
rimelig og plausibel og 
står mål med den 
forventede virkning for 
økonomien og 
beskæftigelsen

A – Tilstrækkelige 
ordninger til effektiv 
gennemførelse

om de ordninger, som de 
berørte medlemsstater 
har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv 
gennemførelse af 
genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder 

B – Minimale ordninger 
til effektiv gennemførelse
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den foreslåede tidsplan 
og de foreslåede delmål 
og slutmål samt de dertil 
knyttede indikatorer.

C – Utilstrækkelige 
ordninger til effektiv 
gennemførelse

A – I høj grad

B – I moderat grad

Virkning om den begrundelse, der 
er forelagt af 
medlemsstaten for den 
indgivne genopretnings- 
og resiliensplans 
anslåede samlede 
omkostninger, er rimelig 
og plausibel og står i et 
rimeligt forhold til den 
forventede indvirkning på 
økonomien og 
beskæftigelsen

C – I ringe grad

A – I høj grad

B – I moderat grad

Relevans om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes 
at skabe europæisk 
merværdi C – I ringe grad

om genopretnings- og 
resiliensplanen er i 
overensstemmelse med de 
udfordringer, der er 
identificeret i de seneste 
landespecifikke 
henstillinger rettet til den 
berørte medlemsstat eller 
i andre relevante 
dokumenter, som 
Kommissionen vedtager 
officielt inden for 
rammerne af det 
europæiske semester
om genopretnings- og 
resiliensplanen er 
forenelig med de seks 
søjler i artikel 3
om planen forventes at 
bidrage effektivt til 
gennemførelsen af 
Unionens og dens 
medlemsstaters 
forpligtelser, navnlig 
Parisaftalen, FN's 
verdensmål for 
bæredygtig udvikling, 
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integration af 
kønsaspektet og den 
europæiske søjle for 
sociale rettigheder,

A – I høj grad

B – I moderat grad

Sammenhæng Genopretnings- og 
resiliensplanen 
indeholder 
foranstaltninger til 
gennemførelsen af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der 
repræsenterer 
sammenhængende tiltag

C – I ringe grad

om mindst 30 % af det 
beløb, der anmodes om til 
genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager 
til at integrere klima- og 
biodiversitetsrelaterede 
foranstaltninger og mål 
for miljømæssig 
bæredygtighed på 
grundlag af den metode, 
som Kommissionen har 
fastlagt i 
overensstemmelse med 
artikel 14, stk. 1
om de høringer, der 
afholdes med henblik på 
udarbejdelsen af 
genopretnings- og 
resiliensplanen, og de 
planlagte dialoger, 
herunder de relevante 
delmål og slutmål, i 
forbindelse med 
gennemførelsen af 
genopretnings- og 
resiliensplanen sikrer, at 
lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisatio
ner og andre relevante 
interessenter får reelle 
muligheder for at deltage 
i udarbejdelsen og 
gennemførelsen af 
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genopretnings- og 
resiliensplanen

Or. en

Ændringsforslag 1680
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af vurderingsprocessen og 
under hensyntagen til ratingen:

På grundlag af vurderingsprocessen og 
under hensyntagen til ratingen: 

Or. en

Ændringsforslag 1681
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hvis scoren i den endelige rating for 
kriterium 2.1-2.7 er:

hvis scoren i den endelige rating for 
kriterium 2.1-2.7 er:

Or. en

Ændringsforslag 1682
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- et A for kriterium 2.1 og 2.2 udgår

Or. en



PE657.422v01-00 102/127 AM\1213691DA.docx

DA

Ændringsforslag 1683
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- et A for kriterium 2.1 og 2.2 - et A for kriterium 2.1 og 2.2 
(genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til de seks 
søjler i artikel 3) og 2.2 
(foranstaltningerne i genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til gennemførelsen af Unionens 
og dens medlemsstaters forpligtelser, 
navnlig Parisaftalen, FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling, integration af 
kønsaspektet og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder)

Or. en

Ændringsforslag 1684
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- et A for kriterium 2.1 og 2.2 - fire A'er for kriterium 2.1, 2.2, 2.2a og 
2.3

og for kriterium 2.4., 2.4a og 2.4b:

- mindst ét A og ingen C'er

og for kriterium 2.5, 2.6 og 2.7:

flere A'er end B'er og ingen C'er

Or. en
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Ændringsforslag 1685
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- et A for kriterium 2.1 og 2.2 - udelukkende A'er
eller

Or. en

Ændringsforslag 1686
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og for de øvrige kriterier: udgår
- udelukkende A'er,

Or. en

Ændringsforslag 1687
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og for de øvrige kriterier: udgår
- udelukkende A'er,

Or. en
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Ændringsforslag 1688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og for de øvrige kriterier: udgår
- udelukkende A'er,

Or. en

Ændringsforslag 1689
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 1 – afsnit 2 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- flere B'er end A'er og ingen C'er.

eller

Or. en

Ændringsforslag 1690
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller udgår
- flere A'er end B'er og ingen C'er

Or. en
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Ændringsforslag 1691
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller udgår
- flere A'er end B'er og ingen C'er

Or. en

Ændringsforslag 1692
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 1 – afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- flere A'er end B'er og ingen C'er udgår

Or. en

Ændringsforslag 1693
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 1 – afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- flere A'er end B'er og ingen C'er - flere B'er end A'er og ingen C'er

eller

Or. en

Ændringsforslag 1694
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 1 – afsnit 3 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- udelukkende B'er.

Or. en

Ændringsforslag 1695
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hvis scoren i den endelige rating for 
kriterium 2.1-2.7 er:

hvis scoren i den endelige rating for 
kriterier i tabel 1 er:

Or. en

Ændringsforslag 1696
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 2 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- ingen A'er for kriterium 2.1 og 2.2 udgår

Or. en

Ændringsforslag 1697
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 2 – afsnit 1 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- ingen A'er for kriterium 2.1 og 2.2 - ingen A'er for kriterium 2.1, 2.2, 
2.2a og 2.3

Or. en

Ændringsforslag 1698
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 2 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- ingen A'er for kriterium 2.1 og 2.2 - mindst ét C

Or. en

Ændringsforslag 1699
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og for de øvrige kriterier: udgår
- flere B'er end A'er

Or. en

Ændringsforslag 1700
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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og for de øvrige kriterier: udgår
- flere B'er end A'er

Or. en

Ændringsforslag 1701
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og for de øvrige kriterier: og for kriterium 2.4, 2.4a og 2.4b: 

- ingen A'er eller mindst ét C 

Samt

for kriterium 2.5, 2.6 og 2.7: 

- flere B'er end A'er

Or. en

Ændringsforslag 1702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 2 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- flere B'er end A'er udgår

Or. en

Ændringsforslag 1703
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 2 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- flere B'er end A'er udgår

Or. en

Ændringsforslag 1704
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller udgår
- mindst ét C.

Or. en

Ændringsforslag 1705
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller udgår
- mindst ét C.

Or. en

Ændringsforslag 1706
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – afsnit 2 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller udgår
- mindst ét C.

Or. en

Ændringsforslag 1707
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indikatorerne skal anvendes i 
overensstemmelse med de tilgængelige 
data og oplysninger, herunder kvantitative 
og/eller kvalitative data.

Indikatorerne skal være baseret på 
harmoniserede bæredygtighedsindikatorer 
og skal anvendes i overensstemmelse med 
sammenlignelige data baseret på 
naturkapitalregnskab, livscyklusanalyse 
og omkostningerne ved ikke at handle, 
herunder kvantitative og/eller kvalitative 
data.

Or. en

Ændringsforslag 1708
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) antal genopretnings- og 
resiliensplaner godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt

a) antal genopretnings-, resiliens- og 
omstillingsplaner godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt

Or. en
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Ændringsforslag 1709
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) antal genopretnings- og 
resiliensplaner godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt

a) antal godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner

Or. en

Ændringsforslag 1710
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) antal genopretnings- og 
resiliensplaner godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt

a) antal genopretnings- og 
resiliensplaner godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse

Or. en

Ændringsforslag 1711
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fremskridt hen imod EU's 
klassificeringsmål på grundlag af 
tidsbestemte og videnskabeligt baserede 
bæredygtighedsindikatorer og kontrol 
med overholdelsen af princippet om "ikke 
at gøre væsentlig skade" i alle aktiviteter, 
der finansieres under faciliteten

Or. en
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Ændringsforslag 1712
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) graden af gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen,

Or. en

Ændringsforslag 1713
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den efterfølgende evaluering som 
omhandlet i artikel 25 foretages af 
Kommissionen bl.a. med henblik på at 
etablere sammenhæng mellem den samlede 
finansielle støtte (herunder, hvis det er 
relevant, lånestøtten) fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og gennemførelsen af de 
relevante foranstaltninger i den berørte 
medlemsstat med henblik på at styrke 
genopretningen, resiliensen, bæredygtig 
vækst, beskæftigelsen og samhørigheden.

Den efterfølgende evaluering som 
omhandlet i artikel 25 foretages af 
Kommissionen bl.a. med henblik på at 
etablere sammenhæng mellem den samlede 
finansielle støtte (herunder, hvis det er 
relevant, lånestøtten) fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og gennemførelsen af de 
relevante foranstaltninger i den berørte 
medlemsstat med henblik på at styrke 
genopretningen, resiliensen, bæredygtig 
vækst, beskæftigelsen og samhørigheden. I 
tilfælde af et brud på forpligtelserne eller 
manglende fremskridt mod 
omstillingsreformer kræves midlerne 
tilbagebetalt fra den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 1714
Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial
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Forslag til forordning
Bilag III a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIIa

Retningslinjer for reform- og 
investeringsforanstaltninger under de 
europæiske politikområder, der er anført i 
denne forordnings artikel 3.
Medlemsstaternes genopretnings- og 
resiliensplaner skal bidrage effektivt til at 
fremme de europæiske prioritetsområder i 
denne forordnings artikel 3, dvs.:
- grøn omstilling under hensyntagen til 
målsætningerne i den grønne pagt
- digital omstilling under hensyntagen til 
målsætningerne i den digitale dagsorden
-økonomisk samhørighed, produktivitet og 
konkurrenceevne under hensyntagen til 
målsætningerne i strategierne på industri- 
og SMV-området
- social samhørighed under hensyntagen 
til den europæiske søjle for sociale 
rettigheder
- institutionel resiliens med henblik på at 
øge kriseberedskabskapaciteten
- politikker for den kommende generation 
under hensyntagen til målsætningerne i 
den europæiske dagsorden for 
færdigheder, ungdomsgarantien og 
børnegarantien.
I forbindelse med udarbejdelsen af deres 
genopretnings- og resiliensplaner kan 
medlemsstaterne anvende dette bilag som 
retningslinjer for de reformer og 
investeringer, der er omfattet af hver af de 
førnævnte seks søjler. Følgende liste er 
åben og kan udvides.
I. Grøn omstilling

Faciliteten skal under hensyntagen til 
målsætningerne i den grønne pagt, 
navnlig opfyldelsen af Unionens 
opdaterede 2030-klimamål og målet om 
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klimaneutralitet senest i 2050, kun støtte 
planer, der overholder princippet om 
"ikke at gøre væsentlig skade".
For regioner, der er stærkt afhængige af 
udvinding og forbrænding af kul, 
brunkul, olieskifer eller tørv, kan 
Kommissionen godkende genopretnings- 
og resiliensplaner, der omfatter 
investeringer i aktiviteter relateret til 
naturgas, forudsat at sådanne aktiviteter 
opfylder følgende kumulative betingelser:
a) de anvendes som en 
overgangsteknologi, der erstatter kul, 
brunkul, tørv eller olieskifer
b) de falder inden for grænserne for 
bæredygtig tilgængelighed eller er 
forenelige med anvendelsen af ren brint, 
biogas og biomethan
c) de bidrager til Unionens miljømål 
vedrørende afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer ved at fremskynde den 
fuldstændige udfasning af kul, brunkul, 
tørv eller olieskifer
d) de medfører betydelige reduktioner af 
drivhusgasemissioner og luftforurening 
og øger energieffektiviteten
e) de bidrager til at tackle energifattigdom

f) de hindrer ikke udviklingen af 
vedvarende energikilder i de berørte 
territorier og er kompatible og i synergi 
med en senere anvendelse af vedvarende 
energikilder.
Eksempler på foranstaltninger, der vil 
have en positiv indvirkning på opfyldelsen 
af målet om kulstofneutralitet:
- fremme af ren energi, forøgelse af 
kapaciteten, fremme af et intelligent 
energisystem
- investeringer i regioner, der er stærkt 
afhængige af udvinding og forbrænding 
af kul, brunkul, olieskifer eller tørv, for at 
sikre en retfærdig omstilling mod 
kulstofneutralitet
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- fremme af energieffektivitet ved hjælp af 
bygningsrenoveringsprojekter med fokus 
på energibesparelser og integration af 
bygninger i et sammenkoblet energinet
- nedbringelse af energifattigdom

- bæredygtig udvikling af landdistrikter og 
grænseregioner
- fremme af projekter om produktion og 
lagring af vedvarende energi;
- fremme af lavemissionstransport, 
navnlig jernbane, metro og cykling
- styrkelse af kulstofdræn i jorden.

- overensstemmende lovgivning for at 
fremme indførelsen af ny teknologi
- investering i brint

- sammenknytning af 
energiinfrastrukturer
- europæiske transportkorridorer

- opførelse af faciliteter til produktion af 
solpaneler og elektriske køretøjer.
Eksempler på foranstaltninger, der vil 
fremme omstillingen til en cirkulær 
økonomi:
- fremme af nye servicemodeller og en 
deleøkonomi
- reparation og genfremstilling af 
produkter
- forbedret affaldsforvaltning og fremme 
af en cirkulær økonomi
- opskalering af kemisk genanvendelse

- øget materialeeffektivitet

- CO2-opsamling og ‑anvendelse (CCU).

Eksempler på foranstaltninger, der ville 
have en positiv indvirkning på 
biodiversiteten:
- udvikling af infrastrukturen i 
naturbevarelsesområder for at støtte 
brugen af dem til rekreative formål og 
turisme
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- rehabilitering og genoprettelse af 
habitater, herunder foranstaltninger til 
rehabilitering af vandområder
- naturbaserede løsninger for udnyttelsen 
af naturressourcer og vandforvaltning
- beskyttelse og fremme af biodiversitet og 
fremme af bæredygtigt landbrug, fiskeri 
og skovbrug
- bæredygtig udvikling af landdistrikter og 
grænseregioner.
II. Digital omstilling

Faciliteten skal under hensyntagen til 
målsætningerne i den digitale dagsorden 
støtte planer, der bane vejen for en 
fuldførelse af det digitale indre marked.
Eksempler på foranstaltninger, der er 
relateret til konnektivitet og 
datainfrastruktur:
- 5G-net, herunder en storstilet udrulning 
af 5G-korridorer langs transportveje
- totaldækkende adgang til ultrahurtige 
forbindelser i byer og landdistrikter til en 
overkommelig pris for alle husstande og 
virksomheder
- meget hurtige elektroniske 
kommunikationsnet
- tilkobling af alle samfundsøkonomiske 
drivkræfter til gigabitnetværk.
Eksempler på foranstaltninger, der er 
relateret til digital kapacitet og anvendelse 
af vigtige støtteteknologier:
- datarum

- supercomputere:

- cybersikkerhed

- kunstig intelligens

- kvantecomputerinfrastrukturer

- halvledere, mikroprocessorer, edge 
cloud-teknologier, HPC-
computersystemer
- tingenes internet (IoT)
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- blockchain- og distributed ledger-
teknologier, navnlig inden for e-
forvaltningsløsninger
- robotteknologi og robotunderstøttet 
procesautomatisering, navnlig til 
udvikling af digitale forvaltninger
- fotonik, industriel bioteknologi.

Eksempler på foranstaltninger vedrørende 
digitalt relaterede investeringer i digital 
uddannelse og F&U:
- offentligt finansieret F&U på ikt-
området i alle sektorer
- udvikling af digital kapacitet med 
henblik på robuste og effektive 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemer
- forbedring af digitale kompetencer med 
henblik på den digitale omstilling og 
opbygning af et pålideligt europæisk 
digitalt uddannelsesøkosystem med 
indhold, værktøjer, tjenester og platforme.
Eksempler på foranstaltninger, der er 
relateret til modernisering og forbedring 
af kvaliteten af det offentlige 
forvaltningssystem og offentlige 
arbejdspladser via digitale værktøjer:
- modernisering af den offentlige 
forvaltning ved hjælp af centrale digitale 
katalysatorer
- mobilitet blandt borgere og 
virksomheder gennem 
grænseoverskridende interoperabilitet
- fremskyndelse af administrative 
processer og fremme af digital interaktion 
mellem administrationer og borgere og 
virksomheder
- adgang til digitalt udstyr og digitale 
løsninger på arbejdspladser og 
fjernarbejdspladser.
Eksempler på foranstaltninger, der er 
relateret til digitaliseringen af 
virksomheder:
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- brugen af digitale værktøjer og 
teknologisk udstyr i industrielle 
økosystemer, herunder i landbruget eller 
inden for turisme
- gennemførelsen af SMV-strategien for et 
bæredygtigt og digitalt Europa, navnlig 
gennem udvikling af klyngenetværk og 
digitale innovationscentre
- oprettelse, finansiering og drift af 
væksthuse.
III. Økonomisk samhørighed, 
produktivitet og konkurrenceevne
Faciliteten skal under hensyntagen til 
målene i SMV-strategien om et 
bæredygtigt og digitalt Europa og den 
industrielle strategi støtte planer, der vil 
sikre den økonomiske genopretning efter 
pandemien og dermed bidrage til 
Unionens strategiske uafhængighed ved 
at opretholde og styrke industrielle 
økosystemer og dens strategiske 
værdikæder.
Eksempler på foranstaltninger, der 
skaber, opretholder og styrker aktiviteter 
af strategisk vigtighed for Unionen:
- bæredygtig fysisk infrastruktur, der 
sikrer bedre konnektivitet på tværs af 
Unionens nationale, regionale eller lokale 
territorier
- infrastrukturelementer, der er udpeget 
som kritiske inden for sundhed, energi, 
vand, fødevarer, landbrugsfødevarer og 
miljø
- konsolidering af den intraeuropæiske 
industrielle værdikæde gennem 
genindustrialisering, internationalisering, 
tilpasning til den digitale omstilling og 
diversifikation.
Eksempler på foranstaltninger, der 
forbedrer produktiviteten:
- investeringer i forskning og innovation, 
hvor investeringerne er strategisk vigtige 
for Unionens økonomi
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- bæredygtig og innovativ 
genindustrialisering af økosystemer, der 
yder et stort bidrag til den nationale 
og/eller Unionens økonomi
- støtte til turismesektoren og hotel- og 
restaurationsbranchen, herunder turisme 
i landdistrikter og agroturisme, med 
foranstaltninger, der giver hoteller, 
restauranter, rejsearrangører, 
rejsebureauer og fjerntogsoperatører, 
krydstogt- og luftfartsselskaber mulighed 
for at få dækket deres tab som følge af 
pandemien
- strategiske projekter om audiovisuelt 
indhold og medieindhold og -teknologi, 
der forbedrer den langsigtede kapacitet til 
at producere og distribuere indhold i den 
kulturelle og kreative sektor, den 
audiovisuelle sektor og mediebranchen
- innovationsprogrammer og industriel 
modernisering af sportsvirksomheder, 
finansiering af sportsklubber og -
foreninger på græsrodsniveau.
Eksempler på foranstaltninger, der 
forbedrer konkurrenceevnen:
- adgang til finansiering for SMV'er, 
nystartede virksomheder, ekspanderende 
virksomheder og mikrovirksomheder, der 
er berørt af pandemien, navnlig lokale 
virksomheder inden for landbrug og 
økoturisme
- oprettelse af programmer til udvikling af 
nationalt iværksætteri i tråd med de 
europæiske principper
- foranstaltninger til at afbøde 
indvirkningen af krisen på processen for 
vedtagelse af den fælles valuta i 
medlemsstater uden for euroområdet.
IV. Social samhørighed

Faciliteten skal under hensyntagen til 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder støtte planer, der kan 
tackle de sociale konsekvenser af 
pandemien og vil fremme en mere 
inklusiv og retfærdig Union. Reformer og 
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investeringer, der har samfundsmæssige 
indvirkninger, skal især fremmes.
Eksempler på foranstaltninger, der 
opbygger resiliente arbejdsmarkeder:
- oprettelse af jobs af høj kvalitet, der 
støtter en god balance mellem arbejds- og 
privatliv og en bedre fordeling af 
plejeansvaret
- øget deltagelse af kvinder på 
arbejdsmarkedet, bl.a. ved at sikre lige 
muligheder og karriereudvikling
- sikring af passende 
familieorlovsordninger og fleksible 
arbejdsordninger
- Imødegåelse af kønsbestemte 
lønforskelle
- foranstaltninger til integration af 
ufaglærte og langtidsledige på 
arbejdsmarkedet.
Eksempler på foranstaltninger, der 
bekæmper ulighed og fremmer social 
inklusion:
- reformer, der forbedrer lige adgang til 
uddannelse, erhvervsuddannelse, kultur, 
beskæftigelse, sundhedsydelser og sociale 
ydelser
- integration af udsatte 
befolkningsgrupper i samfundet, navnlig 
personer med handicap og 
romaminoriteter
- reformer for at udvikle, modernisere og 
forbedre systemer for socialsikring og 
social velfærd
- reformer og investeringer, der 
bekæmper hjemløshed og skaber 
moderne, bæredygtige og økonomisk 
overkommelige sociale boligløsninger.
Eksempler på foranstaltninger, der 
udvikler det sociale markedsøkosystem:
- investeringer i offentlig, kommerciel og 
filantropisk kapital
- udvikling af social infrastruktur, social 
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dialog og social beskyttelse
- fremme af nye virksomhedsmodeller i 
socialøkonomien, herunder investeringer 
med samfundsmæssig indvirkning og 
resultatbaserede kontrakter i social- og 
sundhedssektoren.
V. Institutionel resiliens

Faciliteten skal styrke medlemsstaternes 
og deres respektive lokale og regionale 
myndigheders administrative og 
institutionelle kapacitet til at løfte de 
udfordringer, som institutioner, 
styringsorganer, offentlig forvaltninger og 
økonomiske og samfundsmæssige 
sektorer står over for.
Eksempler på foranstaltninger, der 
styrker institutionernes kriseberedskab:
- fremme af drifts- og 
tjenestekontinuitetsløsninger for vigtige 
offentlige og private institutioner og 
sektorer
- reform af folkesundheds- og 
sundhedsplejesystemer
- investeringer i den offentlige 
sundhedsinfrastruktur
- forbedring af sundhedssystemernes evne 
til at opretholde sikre og bæredygtige 
arbejdsvilkår for sundhedspersonale, selv 
under vanskelige forhold
- forbedring af arbejdsvilkårene i 
plejesektoren, herunder børnepasning og 
ældrepleje
- udvikling af kvalitetsprægede sundheds- 
og hjemmehjælpsydelser til en 
overkommelig pris
- reformer og investeringer i sikrere og 
mere tilgængelige plejehjem og 
plejecentre af højere kvalitet, medicinsk 
udstyr og tilgængelige sundhedstjenester
- foranstaltninger til forbedring af 
offentlige institutioners kapacitet til at 
sikre mobile arbejdstageres og 
grænsearbejderes rettigheder.
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Eksempler på foranstaltninger til 
minimering af den administrative byrde:
- fremme af det finansielle systems 
stabilitet
- reformer og investeringer med det 
formål at sikre et uafhængigt retssystem, 
der er bedre udrustet med digitale 
løsninger
- omsætning i national ret samt 
gennemførelse af og tilsyn med direktivet 
om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
VI. Næste generation

Faciliteten skal under hensyntagen til 
målsætningerne i den europæiske 
dagsorden for færdigheder, 
ungdomsgarantien og børnegarantien 
støtte projekter, der tackler demografiske 
udfordringer, og som forhindrer, at de 
unge i dag bliver en 
"nedlukningsgeneration". Faciliteten 
skal i den forbindelse finansiere planer, 
der tager hånd om risikoen for langvarig 
skade på unges fremtidsudsigter på 
arbejdsmarkedet og deres generelle 
trivsel.
Eksempler på foranstaltninger, der 
fremmer uddannelse og tilegnelse af 
færdigheder:
- udvikling af nationale og regionale 
kvalificerings-, opkvalificerings- og 
omskolingsstrategier og -tiltag
- reformer af erhvervsuddannelserne

- programmer for livslang læring

- programmer for iværksætterfærdigheder 
og tværfaglige færdigheder
- bedre karriereforløb og arbejdsvilkår for 
alle arbejdstagere
- udvikling af fysisk og digital 
infrastruktur på uddannelsesområdet
- programmer for digitale færdigheder.

Eksempler på foranstaltninger for børn 
og unge:
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- projekter til prognosticering af 
arbejdsmarkedets udvikling
- lige muligheder og adgang for børn og 
unge i forbindelse med uddannelse, 
sundhed, ernæring, job og boligforhold
- bekæmpelse af fattigdom.

Eksempler på foranstaltninger, der skaber 
forbindelse mellem generationerne:
- investeringer i det "grå guld"

- pensionsreformer, med fokus på 
bæredygtigheden af pensionsordninger 
for arbejdstagere og selvstændige
- lige muligheder for kvinder og mænd 
med hensyn til at optjene 
pensionsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 1715
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag III a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIIa

Positivliste over reform- og 
investeringsforanstaltninger, der bl.a. 
hører under EU's prioriterede 
politikområder
Reform- og investeringsforanstaltninger 
under EU's prioriterede politikområder 
kan omfatte, men er ikke begrænset til:
1. Reformer og offentlige 
investeringer støtter den grønne 
omstilling og styrker den miljømæssige 
resiliens, herunder:
- investeringer i transportinfrastruktur, 
der fremmer lav- og 
nulemissionstransportmidler, herunder 
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færgeruter til øer i den yderste periferi 
- investeringer i produktion, lagring og 
infrastruktur til distribution af 
nulemissionsenergi; investeringer i og 
incitamenter til udvikling af 
erstatningsteknologier for fossile 
brændstoffer i CO2-intensive sektorer 
som landbrug, kemikalier eller shipping; 
reformer og investeringer, der forbedrer 
affaldsforvaltningen og fremmer en 
cirkulær økonomi 
- beskyttelse og fremme af biodiversitet og 
fremme af bæredygtigt landbrug, fiskeri 
og skovbrug; forebyggelse og oprydning 
af jord- og grundvandsforurening for at 
opnå en god kemisk og økologisk tilstand 
for grund- og overfladevand og jord; og 
- forbedring af beskyttelse mod skader 
som følge af oversvømmelser, tørke og 
andre naturkatastrofer.
2. Reformer og investeringer, der 
fremmer den digitale omstilling af 
økonomien, samfundet og forvaltningen:
- fremme af e-forvaltningsløsninger og så 
vidt muligt digitalisering af alle 
administrative processer
- investeringer i at gøre det muligt for 
medlemmer af offentlige forvaltninger at 
udføre fjernarbejde og have adgang til de 
dokumenter, der er nødvendige for 
varetagelsen af deres offentlige hverv i 
nødsituationer 
- digitalisering af retssystemet, herunder 
muligheden for at afholde onlinehøringer 
og -retsmøder
- reformer og investeringer, der 
moderniserer datalagrings- og 
dataudvekslingskapaciteten hos offentlige 
tjenester og forvaltninger, agenturer, 
statsejede selskaber og andre relaterede 
aktører med henblik på datasikkerhed og -
beskyttelse, åben og interoperabel 
infrastruktur, effektiv brug af energi og 
gennemsigtighed om datatilgængelighed
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- støtte til digitalt fokuseret uddannelse og 
træning, herunder voksenuddannelse, for 
at forbedre kendskabet til og forståelsen 
af digitale teknologier 
- reformer og offentlige investeringer i 
juridisk og administrativ støtte til at 
navigere rundt i EU's og nationale 
reguleringsordninger for SMV'er, 
forskere og nonprofitorganisationer.
3. Reformer og offentlige 
investeringer, der styrker den 
økonomiske, sociale og institutionelle 
resiliens og kriseberedskab, herunder:
a. Økonomisk og erhvervsmæssig 
resiliens:
- drifts- og tjenestekontinuitetsløsninger 
for offentlige og private institutioner, der 
er afgørende for samfundets politiske, 
økonomiske, sociale og administrative 
funktioner samt funktioner inden for 
sikkerhed, sundhed, transport, offentlige 
indkøb og uddannelse
- reformer og reguleringssystemer, der 
tilskynder virksomheder og 
civilsamfundsaktører til at modernisere 
krisekontinuitetssystemer og investere i 
sikkerhedskriseprotokoller på 
arbejdspladserne for at minimere 
driftsforstyrrelser
- incitamenter til indførelse af industrielle 
processer og diversifikation af 
forsyningskæder, herunder investeringer i 
fleksible transportsystemer, 
trafikovervågning og nødprocedurer ved 
flaskehalse i forsyningskæden
- krisekontinuitetssystemer og -protokoller 
for offentlige og private 
transportudbydere
- nationale og supranationale finansielle 
systemers evne til at levere likviditet og 
opretholde kontinuerlige og sikre 
betalingsfaciliteter
b. Social resiliens

- reformer og investeringer for at styrke 
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nationale, regionale og lokale regeringers 
kapacitet til at støtte berørte borgere i 
tilfælde af en pludselig og alvorlig trussel 
mod deres eksistensgrundlag, herunder 
programmer og administrative ressourcer, 
der fremmer en hurtig ydelse af støtte af 
økonomisk eller anden art til berørte 
borgere, der oplever en alvorlig 
indvirkning på deres finansielle situation, 
sikkerhed og fysiske eller mentale 
sundhed, herunder foranstaltninger, der 
sikrer ligestilling mellem kønnene og 
passende støtteordninger for 
børnefamilier og beskytter personer i 
sårbare situationer, f.eks. personer med 
handicap, indsatte i fængsler, minoriteter, 
flygtninge og asylansøgere
- foranstaltninger, der forbedrer sociale 
velfærdssystemers og andre 
indkomststøttesystemers kapacitet til at 
fremme social inklusion og sikre den 
enkelte borgers resiliens, selv i situationer 
med stress eller samfundsøkonomiske 
forstyrrelser
- administrative ressourcer og kapacitet, 
herunder digitale værktøjer til effektivt at 
koordinere leveringen af finansiel støtte 
eller likviditet til berørte borgere, og 
samtidig minimere tilfælde af svig eller 
misbrug
- sundhedssystemernes evne at opretholde 
sikre og bæredygtige arbejdsvilkår for 
sundhedspersonale, selv under vanskelige 
forhold, og forbedre arbejdsvilkårene i 
plejesektoren, bl.a. inden for 
børnepasning og ældrepleje
- offentlige sundhedsinstitutioners 
kapacitet til effektivitet at overvåge hele 
geografien og befolkningen og opspore, 
undersøge og håndtere pludseligt 
opståede risici for folkesundheden for at 
inddæmme smitten og yde pleje til alle 
indbyggere i en bestemt medlemsstat, 
uanset indkomst eller opholdsstatus
c. Institutionel og administrativ resiliens 
og kriseberedskab:
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- reformer og investeringer i tidlig 
opsporing og en koordineret indsats mod 
omfattende risici mod folkesundheden, 
f.eks. pandemier og epidemier, 
naturkatastrofer, hedebølge, tørke, 
skovbrande og kemiske, nukleare eller 
industrielle ulykker
- reformer og investeringer i kvaliteten og 
dækningen af infrastruktur til 
bekæmpelse af risici for folkesundheden, 
herunder systemer til koordinering af 
transport og distribution af personale, 
patienter, medicinsk udstyr og 
værnemidler samt 
kommunikationsinfrastruktur
- reformer og investeringer i en pålidelig 
forsyning af vigtige lægemidler og 
medicinsk udstyr, selv når behovet er 
ekstraordinært stort
- reformer og investeringer i nationale 
sundhedssystemers evne til at koordinere 
sine aktiviteter med andre nationale, 
europæiske og internationale agenturer
- reformer og investeringer i 
kriseberedskab for kritisk infrastruktur, 
f.eks. vand- eller energiforsyning og 
kloaksystemer, og opretholdelse af 
sanitære standarder
- reformer og investeringer i 
kriseberedskab og koordinering af 
nationale og regionale 
civilbeskyttelsesagenturer, herunder 
brandvæsen og tekniske supporttjenester
- forbedring af offentlige forvaltningers 
evne til at udpege, kontakte og mobilisere 
personale, der er vigtigt for at opretholde 
driften af kritisk offentlig infrastruktur, 
sikkerhed, forvaltning og demokratiske 
institutioner.

Or. en


