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Ändringsförslag 1519
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna bilaga fastställs metoden för 
beräkning av det högsta tillgängliga 
ekonomiska bidraget för varje 
medlemsstat. I metoden beaktas följande:

I denna bilaga fastställs metoden för 
beräkning av det högsta tillgängliga 
ekonomiska bidraget för varje medlemsstat 
i enlighet med artikel 10. I metoden 
beaktas följande:

Or. en

Ändringsförslag 1520
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Medelvärdet av arbetslösheten de 
senaste 5 åren jämfört med medelvärdet i 
EU (2015–2019)

– Förändringen i medelvärdet av 
arbetslösheten 2020 jämfört med 
förändringen i medelvärdet av 
arbetslösheten i EU 2020

Or. en

Ändringsförslag 1521
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Minskningen i real BNP under 
2020 och den ackumulerade minskningen 
i real BNP under 2020–2021.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Den ackumulerade minskningen i 
real BNP mellan 2020 och 2021, dvs. 
förändringen i real BNP 2021 jämfört 
med 2019.

Or. en

Ändringsförslag 1523
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtagande och framsteg mot hållbar 
omställning i linje med EU:s taxonomi.

Or. en

Ändringsförslag 1524
Markus Ferber

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det högsta ekonomiska bidraget till en 
medlemsstat från faciliteten () definieras 
enligt följande:

utgår

𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 × (𝑭𝑺)

där
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FS (ekonomiskt stöd) är det tillgängliga 
totalanslaget inom faciliteten enligt 
artikel 5.1 a, och

𝜶𝒊är fördelningsnyckeln för medlemsstat 
i, definierad som

𝜶𝒊 =  

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

∑
𝟐𝟕

𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

där 1,𝟓 ≥
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

och där 𝟏.𝟓 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 och 0,75 ≥ 𝑼𝒊/
𝑼𝒊𝑬𝑼 för medlemsstater med𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒊
> 𝟏𝟎𝟎% ∗  𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

där

𝜶𝒊är fördelningsnyckeln för land i,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊 är bruttonationalprodukt per 

capita 2019 i land i,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆2019 års vägda 

medelbruttonationalprodukt per capita i 
EU-27-medlemsstaterna,

𝒑𝒐𝒑𝒊är den totala befolkningen 2019 i 
land i,

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼 är den totala befolkningen 2019 i 
EU-27-medlemsstaterna

𝑼𝒊är medelarbetslösheten åren 2015–2019 
i land i

𝑼𝑬𝑼är medelarbetslösheten åren 2015–
2019 i EU-27
Metoden ger följande andel och belopp 
för det högsta ekonomiska bidraget per 
medlemsstat.
Högsta finansiella bidrag per EU-
medlemsstat

Andel i 
% av 
totalt

Belopp 
(miljoner
, 2018 
års 
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priser)
BE 1,55 4 821
BG 1,98 6 131
CZ 1,51 4 678
DK 0,56 1 723
DE 6,95 21 545
EE 0,32 1 004
IE 0,39 1 209
EL 5,77 17 874
ES 19,88 61 618
FR 10,38 32 167
HR 1,98 6 125
IT 20,45 63 380
CY 0,35 1 082
LV 0,70 2 170
LT 0,89 2 766
LU 0,03 101
HU 1,98 6 136
MT 0,07 226
NL 1,68 5 197
AT 0,95 2 950
PL 8,65 26 808
PT 4,16 12 905
RO 4,36 13 505
SI 0,55 1 693
SK 1,98 6 140
FI 0,71 2 196 
SE 1,243 3 849 
Totalt 100,00 310 000 

Or. en

Ändringsförslag 1525
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det högsta ekonomiska bidraget till en 
medlemsstat från faciliteten definieras 
enligt följande:

Det högsta ekonomiska bidraget till en 
medlemsstat från faciliteten definieras 
enligt följande för 2021 och 2022:

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

Or. en

Ändringsförslag 1526
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 4 – stycke 2 – stycke 3 – stycke 4 – stycke 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det högsta ekonomiska bidraget till en 
medlemsstat från faciliteten för 2023 och 
2024 definieras enligt följande:
MFCi(2023–2024) = betai × [ 0,4(FS) + 
resterande belopp (2021–2022) ]

Or. en

Ändringsförslag 1527
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 4 – stycke 2 – stycke 3 – stycke 4 – stycke 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FS (ekonomiskt stöd) är det tillgängliga 
totalanslaget inom faciliteten enligt artikel 5.1 
a, och 
betai är fördelningsnyckeln för medlemsstat i, 
definierad som
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där 1,

och där  och 0,75  för 
medlemsstater med 
där

  är fördelningsnyckeln för land i,

är bruttonationalprodukt per capita 2019 
i land i,

 2019 års vägda 
medelbruttonationalprodukt per capita i EU-27-
medlemsstaterna,

 är den totala befolkningen 2019 i land i,

 är den totala befolkningen 2019 i EU-
27-medlemsstaterna

 är den ackumulerade 
minskningen i real bruttonationalprodukt för 
land i under 2020–2021

 är den ackumulerade 
minskningen i real bruttonationalprodukt för 
medlemsstater som ingår i EU-27 under 2020–
2021

Or. en

Ändringsförslag 1528
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
 Bilaga I – stycke 4 – stycke 2 – stycke 3 – stycke 4 – stycke 15c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fördelningsnyckeln för perioden 2023–
2024 ska beräknas senast den 30 juni 
2022 på grundval av uppgifterna från 
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Eurostat.

Or. en

Ändringsförslag 1529
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna vägledning för 
bedömning är att tillsammans med 
förordningen utgöra en grund på vilken 
kommissionen – på ett öppet och rättvist 
sätt – ska kunna bedöma medlemsstaternas 
förslag till planer för återhämtning och 
resiliens och fastställa det ekonomiska 
bidraget i enlighet med målen och alla 
andra relevanta krav i denna förordning. 
Vägledningen utgör särskilt grunden för 
tillämpning av bedömningskriterierna och 
fastställandet av det ekonomiska bidrag 
som avses i artikel 16.3 respektive artikel 
17.3.

Syftet med denna vägledning för 
bedömning är att tillsammans med 
förordningen utgöra en grund på vilken 
kommissionen – på ett öppet och rättvist 
sätt – ska kunna bedöma medlemsstaternas 
förslag till planer för återhämtning, 
resiliens och omställning och fastställa det 
ekonomiska bidraget i enlighet med målen 
och alla andra relevanta krav i denna 
förordning. Vägledningen utgör särskilt 
grunden för tillämpning av 
bedömningskriterierna och fastställandet av 
det ekonomiska bidrag som avses i artikel 
16.3 respektive artikel 17.3.

Or. en

Ändringsförslag 1530
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ge ytterligare information om 
bedömningskriterierna och redogöra för ett 
betygssystem som ska upprättas för en 
rättvis och öppen process, och

b) ge ytterligare information om 
bedömningskriterierna och redogöra för det 
EU-taxonomianpassade betygssystem som 
ska upprättas för en rättvis och öppen 
process, och

Or. en
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Ändringsförslag 1531
Jens Geier, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) fastställa sambandet mellan 
kommissionens bedömning enligt 
bedömningskriterierna och fastställandet av 
det ekonomiska bidraget i kommissionens 
beslut för de planer för återhämtning och 
resiliens som godkänts.

c) fastställa sambandet mellan 
kommissionens bedömning enligt 
bedömningskriterierna och fastställandet av 
det ekonomiska bidraget i beslut för de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts.

Or. en

Ändringsförslag 1532
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vägledningen är ett verktyg som ska 
underlätta kommissionens bedömning av 
medlemsstaternas förslag till planer för 
återhämtning och resiliens, och som ska 
säkerställa att planerna för återhämtning 
och resiliens stöder reformer och offentliga 
investeringar som är relevanta och tillför 
ett högt mervärde, samtidigt som 
medlemsstaterna behandlas lika.

Vägledningen är ett verktyg som ska 
underlätta kommissionens bedömning av 
medlemsstaternas förslag till planer för 
återhämtning och resiliens, och som ska 
säkerställa att planerna för återhämtning 
och resiliens stöder reformer och offentliga 
investeringar som är relevanta och samt 
respekterar additionalitetsprincipen för 
unionsfinansiering och skapar ett verkligt 
europeiskt mervärde, samtidigt som 
medlemsstaterna behandlas lika.

Or. en

Ändringsförslag 1533
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vägledningen är ett verktyg som ska 
underlätta kommissionens bedömning av 
medlemsstaternas förslag till planer för 
återhämtning och resiliens, och som ska 
säkerställa att planerna för återhämtning 
och resiliens stöder reformer och offentliga 
investeringar som är relevanta och tillför 
ett högt mervärde, samtidigt som 
medlemsstaterna behandlas lika.

Vägledningen är ett verktyg som ska 
underlätta kommissionens bedömning av 
medlemsstaternas förslag till planer för 
återhämtning och resiliens, och som ska 
säkerställa att planerna för återhämtning 
och resiliens stöder reformer för hållbar 
omställning och offentliga investeringar 
som är relevanta och tillför ett högt 
mervärde, samtidigt som medlemsstaterna 
behandlas lika.

Or. en

Ändringsförslag 1534
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 16.2a bedöma huruvida planen för 
återhämtning och resiliens uppfyller 
följande övergripande krav:
a) Om investeringsprojekten är en del av 
de strategiska investeringsplanerna för 
tredjeländer och omfattas av 
tillämpningsområdet för de faktorer som 
sannolikt kan inverka på säkerhet eller 
allmänordning som medlemsstaterna och 
kommissionen ska beakta enligt artikel 4 i 
förordning (EU) 2019/452. Detta kräver i 
synnerhet att investeringsprojekten inte är 
kopplade eller är en del av de strategiska 
investeringsplanerna för tredjeländer och 
att investeringsprojekten inte omfattas av 
tillämpningsområdet för de faktorer som 
anges i artikel 4 i förordning (EU) 
2019/452, som sannolikt kan inverka på 
säkerhet eller allmänordning som 
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medlemsstaterna och kommissionen ska 
beakta. Medlemsstaterna ska därför ge i 
uppdrag att upprätta en struktur för 
trovärdig kontroll och övervakning av 
utländska direktinvesteringar i enlighet 
med dessa principer.
b) Om planen för återhämtning och 
resiliens inte ersätter återkommande 
nationella budgetutgifter och respekterar 
additionalitetsprincipen för 
unionsfinansiering.
c) Planen för återhämtning och resiliens 
är förenlig med EU-strategin för 
jämställdhet 2020–2025.
d) Om planen för återhämtning och 
resiliens förväntas genererar europeiskt 
mervärde, det vill säga det värde som 
följer av unionsinsatser, utöver det värde 
som annars skulle ha skapats av 
medlemsstaterna ensamma, eller om den 
berörda medlemsstaten kommer att samla 
betydande fördelar till följd av 
synergieffekter med andra planer för 
återhämtning och resiliens.
e) Om planen för återhämtning och 
resiliens uppfyller de övergripande krav 
och minimikrav för anslag som anges i 
artikel 4a.
Till följd av bedömningsprocessen ska 
kommissionen tillhandahålla ett positivt 
eller negativt resultat för var och en av de 
planer för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnar in, på grundval 
av varje bedömningskriterium som avses i 
artikel 16.2a, för att bedöma de 
övergripande kraven.
2. Om planen för återhämtning och 
resiliens inte är förenlig med de 
övergripande kraven som anges ovan 
kommer planen inte att anses vara 
berättigad till finansiering. Den berörda 
medlemsstaten får göra en ansökan om 
tekniskt stöd inom ramen för instrumentet 
för tekniskt stöd för att förbättra 
utarbetandet av förslag under kommande 
cykler.
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Or. en

Ändringsförslag 1535
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 16.3 ska 
kommissionen bedöma betydelsen av och 
enhetligheten i planerna för återhämtning 
och resiliens och deras bidrag till den gröna 
och digitala omställningen, och ska i detta 
syfte beakta följande kriterier:

I enlighet med artikel 16.3 ska 
kommissionen bedöma betydelsen av och 
enhetligheten i planerna för återhämtning 
och resiliens och deras bidrag till den gröna 
och digitala omställningen samt 
omsorgsomställningen och främjandet av 
jämställdhet, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 1536
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 16.3 ska 
kommissionen bedöma betydelsen av och 
enhetligheten i planerna för återhämtning 
och resiliens och deras bidrag till den 
gröna och digitala omställningen, och ska 
i detta syfte beakta följande kriterier:

I enlighet med artikel 16.3 ska 
kommissionen bedöma effektiviteten, 
ändamålsenligheten, relevansen och 
enhetligheten i planen för återhämtning 
och resiliens och ska i detta syfte beakta 
följande element:

Or. en

Ändringsförslag 1537
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 16.3 ska 
kommissionen bedöma betydelsen av och 
enhetligheten i planerna för återhämtning 
och resiliens och deras bidrag till den 
gröna och digitala omställningen, och ska 
i detta syfte beakta följande kriterier:

I enlighet med artikel 16.3 ska 
kommissionen bedöma effektiviteten, 
ändamålsenligheten, relevansen och 
enhetligheten i planen för återhämtning 
och resiliens och ska i detta syfte beakta 
följande element:

Or. en

Ändringsförslag 1538
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 16.3 ska 
kommissionen bedöma betydelsen av och 
enhetligheten i planerna för återhämtning 
och resiliens och deras bidrag till den 
gröna och digitala omställningen, och ska 
i detta syfte beakta följande kriterier:

I enlighet med artikel 16.3 ska 
kommissionen bedöma relevansen för 
europeiska prioriterade politikområden, 
ändamålsenligheten, effektiviteten och 
enhetligheten i planerna för återhämtning 
och resiliens, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 1539
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Relevans för EU:s politiska 
prioriteringar:
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Om planen för återhämtning och resiliens 
är förenlig med den lägsta tilldelning till 
europeiska prioriterade politikområden 
som anges i artikel 14.1a.

Or. en

Ändringsförslag 1540
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-aa) Om planen för återhämtning och 
resiliens förväntas bidra till att stärka den 
hållbara tillväxtpotentialen, skapar 
högkvalitativa arbetstillfällen och ökar 
den berörda medlemsstatens ekonomiska, 
sociala och institutionella resiliens, 
samtidigt som genomförandet av jämnt 
könsfördelad politik främjas för att 
minska krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 1541
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led -ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1542
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led -ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 1543
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led -ad (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-ad) Om planen för jämställdhet, som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, på ett effektivt sätt tar itu med 
effekterna av de jämställdhetsproblem 
som uppstår under krisen och säkerställer 
jämställdhet, i synnerhet inom 
sysselsättning, lika löner och tillgång till 
finansiering.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1545
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led a



PE657.422v01-00 18/125 AM\1213691SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Ändamålsenlighet:

Om planen förväntas bidra till att effektivt 
ta itu med de utmaningar som fastställts i 
de landsspecifika rekommendationer för 
2020 som riktats till den berörda 
medlemsstaten, eller i andra relevanta 
dokument som officiellt antagits av 
kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, och om den bidrar till 
genomförandet av unionens och 
medlemsstaternas åtaganden inom ramen 
för Parisavtalet, målen i den europeiska 
gröna given, nationella energi- och 
klimatplaner och uppdateringar därav 
enligt förordning (EU) 2018/1999, de 
territoriella planerna för en rättvis 
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omställning inom Fonden för en rättvis 
omställning, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, inbegripet tillhörande 
sociala resultattavla, samt EU:s 
jämställdhetsstrategi för 2020–2025.

Or. en

Ändringsförslag 1547
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1548
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1550
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Ändamålsenlighet:

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

Or. en

Ändringsförslag 1551
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1552
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1553
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Om åtgärderna i planen förväntas 
främja ett digitalt samhälle och en digital 
ekonomi som är konkurrenskraftiga, 
öppna och tillgängliga, inbegripet en 
förklaring av på vilket sätt åtgärderna 
respekterar principerna om kompatibilitet, 
energieffektivitet och dataskydd, och på 
vilket sätt de tar itu med de utmaningar 
som följer av omställningen, däribland av 
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digital snedvridning, ojämlikhet och 
otillräcklig digital tillgänglighet och låg 
digital kompetens.

Or. en

Ändringsförslag 1554
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Om planen effektivt bidrar till den 
gröna och digitala omställningen och tar 
itu med de utmaningar som följer av den i 
linje med EU:s taxonomi och principen 
om att inte orsaka betydande skada, som 
en förutsättning för finansiering från 
faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 1555
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1556
Sirpa Pietikäinen
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för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen innehåller åtgärder 
som bidrar effektivt till främjandet av 
jämställdhet och principen om 
jämställdhetsintegrering och 
undanröjandet av könsdiskriminering 
eller hanteringen av utmaningar som 
följer av detta, särskilt åtgärder för att ta 
itu med löneklyftan mellan män och 
kvinnor, lämpliga arrangemang för 
föräldraledighet och flexibla 
arbetsformer, tillhandahållande av 
tillgänglig och överkomlig barnomsorg 
och långtidsvård och för att öka kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden, 
däribland genom att säkerställa lika 
möjligheter och karriärutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 1557
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 1558
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1559
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1560
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1561
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om planen för jämställdhet som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens är i linje med målen i strategin 
för jämställdhet och effektivt tar itu med 
krisens inverkan på jämställdheten, 
särskilt på områdena sysselsättning, lika 
löner och tillgång till finansiering, samt 
om den inkluderar åtgärder för att 
förhindra och bekämpa könsbaserat våld 
och sexuella trakasserier.

Or. en

Ändringsförslag 1562
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1563
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1564
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Om planen förväntas ta itu med de 
senaste strategiska riktlinjer som 
Europaparlamentet och rådet diskuterat 
om reformer och offentliga investeringar 
som bidrar till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, säkerställa att den 
inre marknaden fungerar väl, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 1565
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Om planen för återhämtning och 
resiliens förväntas bidra till att stärka den 
hållbara tillväxtpotentialen, skapar 
högkvalitativa arbetstillfällen och ökar 
den berörda medlemsstatens ekonomiska, 
sociala och institutionella resiliens, 
samtidigt som genomförandet av jämnt 
könsfördelad politik främjas för att 
minska krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 1566
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1567
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1568
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(da) Om planen innehåller åtgärder 
som på ett ändamålsenligt sätt tar itu med 
bristerna beträffande de värden som 
föreskrivs i artikel 2 fördraget om 
Europeiska unionen

Or. en

Ändringsförslag 1570
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Verkningsgrad:

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

Or. en

Ändringsförslag 1572
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Verkningsgrad:

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

Or. en

Ändringsförslag 1573
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Om uppskattningen av 
kostnaderna för planen för återhämtning 
och resiliens som tilldelas miljömål är 
trovärdig och uppfyller kraven i artikel 
14.1b.
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Or. en

Ändringsförslag 1574
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1575
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1576
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1577
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1578
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(f) Samstämmighet:

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

Or. en

Ändringsförslag 1579
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Relevans:

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1581
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1583
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1584
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1585
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om skyldigheten att inbegripa 
berörda parter i förfarandet för 
utarbetande av planerna för återhämtning 
och resiliens enligt artikel 15.5 i denna 
förordning uppfylldes fullt ut i linje med 
partnerskapsprincipen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Samstämmighet:

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

Or. en

Ändringsförslag 1588
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Om reformåtagandena utgör ett 
heltäckande reformpaket.

Or. en

Ändringsförslag 1589
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändamålsenlighet:

(a) Om planen förväntas ha en bestående 
inverkan på den berörda medlemsstaten.
(b) Om planen för återhämtning och 
resiliens förväntas bidra på ett 
ändamålsenligt sätt till de syften och mål 
som anges i artiklarna 3 och 4.
(c) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen.
(d) Om de arrangemang som föreslagits 
av de berörda medlemsstaterna förväntas 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
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planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet den planerade tidsplanen, 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 1590
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verkningsgrad:

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

Or. en

Ändringsförslag 1591
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Relevans:

(a) Om planen för återhämtning och 
resiliens förväntas skapa europeiskt 
mervärde.
(b) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
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av kommissionen inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen.
(c) Om planen för återhämtning och 
resiliens är förenlig med de sex pelarna 
som anges i artikel 3.
(d) Om planen för återhämtning och 
resiliens förväntas bidra effektivt till 
genomförandet av unionens och dess 
medlemsstaters åtaganden, särskilt 
Parisavtalet, FN:s mål för hållbar 
utveckling, jämställdhetsintegrering och 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter. 

Or. en

Ändringsförslag 1592
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samstämmighet:

(a) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.
(b) Om minst 30 % av det belopp som 
begärs för planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till integrering av åtgärder 
för klimatet och den biologiska 
mångfalden samt miljöhållbarhetsmål på 
grundval av den metod som 
kommissionen tillhandahåller i enlighet 
med artikel 14.1.
(c) Om samråden för utarbetandet av 
planen för återhämtning och resiliens 
samt planerade dialoger, inbegripet 
relevanta delmål och mål, när det gäller 
genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens säkerställer att 
lokala myndigheter, arbetsmarknadens 
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parter, organisationer i det civila 
samhället och andra berörda aktörer ges 
faktisk möjlighet att delta i utarbetandet 
och genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1593
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som ett led i bedömningen ska 
kommissionen sätta betyg på de planer för 
återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna har lämnat in, enligt de 
bedömningskriterier som avses i artikel 
16.3, för att bedöma betydelsen av och 
enhetligheten i planerna och för att 
fastställa det ekonomiska bidraget i 
enlighet med artikel 17.3.

Som ett led i bedömningen ska 
kommissionen sätta betyg på de planer för 
återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna har lämnat in, enligt de 
bedömningskriterier som avses i artikel 
16.3, för att bedöma relevansen för 
prioriterade europeiska politikområden 
samt effektiviteten, ändamålsenligheten 
och enhetligheten i planerna och för att 
fastställa det ekonomiska bidraget i 
enlighet med artikel 17.3.

Or. en

Ändringsförslag 1594
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som ett led i bedömningen ska 
kommissionen sätta betyg på de planer för 
återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna har lämnat in, enligt de 
bedömningskriterier som avses i artikel 
16.3, för att bedöma betydelsen av och 

Som ett led i bedömningen ska 
kommissionen sätta betyg på de planer för 
återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna har lämnat in, enligt de 
bedömningskriterier som avses i artikel 
16.3, för att bedöma effektiviteten, 
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enhetligheten i planerna och för att 
fastställa det ekonomiska bidraget i 
enlighet med artikel 17.3.

ändamålsenligheten, relevansen och 
enhetligheten i planerna och för att 
fastställa det ekonomiska bidraget i 
enlighet med artikel 17.3.

Or. en

Ändringsförslag 1595
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Tillämpningsområde

– Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna, inbegripet 
statsfinansiella aspekter, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen och som är riktade till 
den berörda medlemsstaten
och

– utmaningarna anses vara 
avgörande för att öka tillväxtpotentialen i 
den berörda medlemsstatens ekonomi,
och

– efter slutförandet av de föreslagna 
reformerna och investeringarna förväntas 
de relaterade utmaningarna ha lösts eller 
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åtgärdats på ett tillfredsställande sätt,
och

– återhämtningsplanen utgör en 
heltäckande och adekvat reaktion på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.
Betyg

A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller 
i andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och 
planen utgör ett tillräckligt svar på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.
B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar delvis till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller 
i andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och 
planen utgör ett delvis tillräckligt svar på 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala situation.
C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar inte till att ta itu med de 
utmaningar som anges i de landsspecifika 
rekommendationerna, eller i andra 
relevanta dokument som kommissionen 
officiellt antagit inom den europeiska 
planeringsterminen, och planen utgör inte 
ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

Or. en

Ändringsförslag 1596
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Tillämpningsområde

– Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna, inbegripet 
statsfinansiella aspekter, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen och som är riktade till 
den berörda medlemsstaten
och

– utmaningarna anses vara 
avgörande för att öka tillväxtpotentialen i 
den berörda medlemsstatens ekonomi,
och

– efter slutförandet av de föreslagna 
reformerna och investeringarna förväntas 
de relaterade utmaningarna ha lösts eller 
åtgärdats på ett tillfredsställande sätt,
och

– återhämtningsplanen utgör en 
heltäckande och adekvat reaktion på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.
Betyg

A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller 



PE657.422v01-00 44/125 AM\1213691SV.docx

SV

i andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och 
planen utgör ett tillräckligt svar på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.
B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar delvis till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller 
i andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och 
planen utgör ett delvis tillräckligt svar på 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala situation.
C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar inte till att ta itu med de 
utmaningar som anges i de landsspecifika 
rekommendationerna, eller i andra 
relevanta dokument som kommissionen 
officiellt antagit inom den europeiska 
planeringsterminen, och planen utgör inte 
ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

Or. en

Ändringsförslag 1597
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2.1 Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer, med avseende på 
pandemins ekonomiska, 
sysselsättningsmässiga och sociala 
inverkan, som riktats till den berörda 
medlemsstaten, eller i andra relevanta 
dokument som officiellt antagits av 
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kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

Or. en

Ändringsförslag 1598
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2.1 Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i den europeiska 
planeringsterminen, eller i andra relevanta 
dokument som officiellt antagits av 
kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2.1 Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument inom den europeiska 
planeringsterminen, såsom de nationella 
reformprogrammen.

Or. en
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Ändringsförslag 1600
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2.1 Planen förväntas att effektivt stödja 
europeiska prioriterade politikområden, i 
linje med den tilldelning som avse si 
artikel 14.1a, med beaktande av 2020 års 
landsspecifika rekommendationer som 
riktats till den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 1601
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna, inbegripet 
statsfinansiella aspekter, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen och som är riktade till 
den berörda medlemsstaten

– Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna, med avseende på 
pandemins ekonomiska, 
sysselsättningsmässiga och sociala 
inverkan, eller i andra relevanta dokument 
som officiellt antagits av kommissionen 
inom den europeiska planeringsterminen 
och som är riktade till den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 1602
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna, inbegripet 
statsfinansiella aspekter, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen och som är riktade till 
den berörda medlemsstaten.

– Planen förväntas att effektivt stödja 
europeiska prioriterade politikområden, i 
linje med tilldelningen som avses i artikel 
14.1a, med beaktande av 2020 års 
landsspecifika rekommendationer, 
inbegripet statsfinansiella aspekter och som 
är riktade till den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 1603
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna, inbegripet 
statsfinansiella aspekter, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen och som är riktade till 
den berörda medlemsstaten

– Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna, inbegripet 
statsfinansiella och miljömässiga aspekter, 
eller i andra relevanta dokument som 
officiellt antagits av kommissionen inom 
den europeiska planeringsterminen och 
som är riktade till den berörda 
medlemsstaten

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna, inbegripet 
statsfinansiella aspekter, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen och som är riktade till 
den berörda medlemsstaten.

– Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna, inbegripet 
statsfinansiella aspekter, eller i andra 
relevanta dokument som inom den 
europeiska planeringsterminen, såsom de 
nationella reformprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 1605
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna, inbegripet 
statsfinansiella aspekter, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen och som är riktade till 
den berörda medlemsstaten

– Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i den europeiska 
planeringsterminen, närmare bestämt de 
relevanta landsspecifika 
rekommendationerna eller i andra relevanta 
dokument som officiellt antagits av 
kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen och som är riktade till 
den berörda medlemsstaten

Or. en

Ändringsförslag 1606
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen förväntas bidra till att – Planen förväntas bidra till att 
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effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna, inbegripet 
statsfinansiella aspekter, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen och som är riktade till 
den berörda medlemsstaten

effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna eller i andra relevanta 
dokument som officiellt antagits av 
kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen och som är riktade till 
den berörda medlemsstaten

Or. en

Ändringsförslag 1607
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– utmaningarna anses vara avgörande 
för att öka tillväxtpotentialen i den berörda 
medlemsstatens ekonomi,

– utmaningarna anses vara avgörande 
för att öka tillväxtpotentialen i den berörda 
medlemsstatens ekonomi, med vederbörlig 
hänsyn till de regionala och territoriella 
skillnaderna inom medlemsstaterna,

Or. en

Ändringsförslag 1608
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– utmaningarna anses vara avgörande 
för att öka tillväxtpotentialen i den berörda 
medlemsstatens ekonomi,

– utmaningarna anses vara avgörande 
för att öka den hållbara och jämnt 
könsfördelade tillväxtpotentialen i den 
berörda medlemsstatens ekonomi,

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller 
i andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
utgör ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

A- Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
de utmaningar som anges i den europeiska 
planeringsterminen, eller i andra relevanta 
dokument som kommissionen officiellt 
antagit inom den europeiska 
planeringsterminen, och planen utgör ett 
tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

Or. en

Ändringsförslag 1610
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
utgör ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
de flesta av de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
utgör ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

Or. en

Ändringsförslag 1611
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
utgör ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument inom den 
europeiska planeringsterminen, såsom de 
nationella reformprogrammen, och planen 
utgör ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

Or. en

Ändringsförslag 1612
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller 
i andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och 
planen utgör ett tillräckligt svar på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.

A – Planen för återhämtning och resiliens 
befäster på ett effektivt sätt de europeiska 
prioriterade politikområdena, i linje med 
den tilldelning som föreskrivs i artikel 
14.1a, med beaktande av 2020 års 
landsspecifika rekommendationer, och 
planen utgör ett tillräckligt svar på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.

Or. en

Ändringsförslag 1613
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar delvis till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller 
i andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
utgör ett delvis tillräckligt svar på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.

B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar delvis till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som anges i den 
europeiska planeringsterminen, eller i 
andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
utgör ett delvis tillräckligt svar på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar delvis till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
utgör ett delvis tillräckligt svar på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.

B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
mer än hälften av de utmaningar som 
anges i de landsspecifika 
rekommendationerna, eller i andra 
relevanta dokument som kommissionen 
officiellt antagit inom den europeiska 
planeringsterminen, och planen utgör ett 
delvis tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar delvis till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
utgör ett delvis tillräckligt svar på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.

B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar delvis till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument inom den 
europeiska planeringsterminen, såsom de 
nationella reformprogrammen, och planen 
utgör ett delvis tillräckligt svar på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.

Or. en

Ändringsförslag 1616
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar delvis till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller 
i andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och 
planen utgör ett delvis tillräckligt svar på 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala situation.

B – Planen för återhämtning och resiliens 
befäster de europeiska prioriterade 
politikområdena, i linje med den 
tilldelning som föreskrivs i artikel 14.1a, 
och tar delvis 2020 års landsspecifika 
rekommendationer i beaktande, och 
planen utgör ett delvis tillräckligt svar på 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala situation.

Or. en

Ändringsförslag 1617
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar inte till att ta itu med de utmaningar 
som anges i de landsspecifika 
rekommendationerna, eller i andra 
relevanta dokument som kommissionen 
officiellt antagit inom den europeiska 
planeringsterminen, och planen utgör inte 
ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar inte till att ta itu med de utmaningar 
som anges i den europeiska 
planeringsterminen, eller i andra relevanta 
dokument som kommissionen officiellt 
antagit inom den europeiska 
planeringsterminen, och planen utgör inte 
ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

Or. en

Ändringsförslag 1618
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar inte till att ta itu med de utmaningar 
som anges i de landsspecifika 
rekommendationerna, eller i andra 
relevanta dokument som kommissionen 
officiellt antagit inom den europeiska 
planeringsterminen, och planen utgör inte 
ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att ta itu med endast ett 
begränsat antal utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
utgör inte ett tillräckligt svar på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar inte till att ta itu med de utmaningar 
som anges i de landsspecifika 
rekommendationerna, eller i andra 
relevanta dokument som kommissionen 
officiellt antagit inom den europeiska 
planeringsterminen, och planen utgör inte 
ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar inte till att ta itu med de utmaningar 
som anges i de landsspecifika 
rekommendationerna, eller i andra 
relevanta dokument inom den europeiska 
planeringsterminen, såsom de nationella 
reformprogrammen, och planen utgör inte 
ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

Or. en

Ändringsförslag 1620
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar inte till att ta itu med de 
utmaningar som anges i de landsspecifika 
rekommendationerna, eller i andra 
relevanta dokument som kommissionen 
officiellt antagit inom den europeiska 
planeringsterminen, och planen utgör inte 
ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

C – Planen för återhämtning och resiliens 
befäster inte de europeiska prioriterade 
politikområdena, i linje med den 
tilldelning som föreskrivs i artikel 14.1a, 
eller tar inte 2020 års landsspecifika 
rekommendationer i beaktande, och 
planen utgör inte ett tillräckligt svar på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.

Or. en

Ändringsförslag 1621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1 a Planen för återhämtning och 
resiliens förväntas bidra på ett effektivt 
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sätt till de sex pelare som fastställs i 
artikel 3 på ett enhetligt sätt samt 
respektera minimibidragen för varje 
pelare. 
Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium: 
Tillämpningsområde 

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
var och en av de pelare som fastställs i 
artikel 3, enligt följande: 
– Minst 40 % ska gå till den rättvisa gröna 
omställningen. 
– Minst 20 % ska gå till digital 
omställning. 
– Ekonomisk sammanhållning, 
produktivitet och konkurrenskraft. 
– Minst 30 % ska gå till social och 
territoriell sammanhållning. 
– Institutionell resiliens. 

– Minst 10 % ska gå till politiken som rör 
nästa generation. 
Och 

– 

Betyg 

A – Stor förväntad inverkan på var och en 
av de sex pelare som fastställs i artikel 3 
och minimibidragen för varje pelare 
respekteras. 
B – Åtminstone medelstor förväntad 
inverkan på var och en av de sex pelare 
som fastställs i artikel 3 och 
minimibidragen för varje pelare 
respekteras. 
C – Ingen betydande förväntad inverkan 
på en eller flera av de sex pelare som 
fastställs i artikel 3 och ett eller flera av 
minimibidragen för varje pelare 
respekteras inte.
Under betygsättningen ska kommissionen 
i så stor utsträckning som möjligt förlita 
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sig på instrumentpaneler baserade på 
flera indikatorer för övervakning av den 
sociala och ekonomiska dimensionen av 
resiliens och instrumentpaneler för 
övervakning av den gröna och digitala 
dimensionen av resiliens, som bifogas 
dess Strategisk framsynsrapport 2020: 
Med riktning mot ett mer resilient 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 1622
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den

utgår

Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Tillämpningsområde

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
att upprätta klimat- och miljövänliga 
system och till miljöanpassningen av 
ekonomiska eller sociala sektorer i syfte 
att bidra till det övergripande målet att 
uppnå ett klimatneutralt EU senast 2050,
eller

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till 
den digitala omställningen av ekonomiska 
eller sociala sektorer,
eller

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
att hantera de utmaningar som uppstår 
till följd av den gröna och/eller digitala 
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omställningen,
och

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas få varaktiga 
effekter.
Betyg

A – I stor utsträckning

B – I måttlig utsträckning

C – I liten utsträckning

Or. en

Ändringsförslag 1623
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den

utgår

Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Tillämpningsområde

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
att upprätta klimat- och miljövänliga 
system och till miljöanpassningen av 
ekonomiska eller sociala sektorer i syfte 
att bidra till det övergripande målet att 
uppnå ett klimatneutralt EU senast 2050,
eller

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till 
den digitala omställningen av ekonomiska 
eller sociala sektorer,
eller
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– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
att hantera de utmaningar som uppstår 
till följd av den gröna och/eller digitala 
omställningen,
och

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas få varaktiga 
effekter.
Betyg

A – I stor utsträckning

B – I måttlig utsträckning

C – I liten utsträckning

Or. en

Ändringsförslag 1624
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2.2 Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till EU:s miljö- och 
klimatmål och den gröna omställningen 
eller tar itu med de utmaningar som följer 
av den

Or. en

Ändringsförslag 1625
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 Planen innehåller åtgärder som 2.2 Planen ska lägga fram åtgärder för 
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effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den

att effektivt bidra till den gröna och 
digitala omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den

Or. en

Ändringsförslag 1626
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den

2.2 Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen samt omsorgsomställningen 
eller tar itu med de utmaningar som följer 
av den

Or. en

Ändringsförslag 1627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
upprätta klimat- och miljövänliga system 
och till miljöanpassningen av ekonomiska 
eller sociala sektorer i syfte att bidra till det 
övergripande målet att uppnå ett 
klimatneutralt EU senast 2050,

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
den gröna omställningen genom 
upprättandet av klimat- och miljövänliga 
system och till miljöanpassningen av 
ekonomiska eller sociala sektorer i syfte att 
bidra till uppnåendet av EU:s klimat- och 
miljömål och de mål som fastställs i 
förordning (EU) …/..[den europeiska 
klimatlagen] eller EU:s miljömål och de 
mål som fastställs i det senaste 
miljöhandlingsprogrammet,
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Or. en

Ändringsförslag 1628
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
upprätta klimat- och miljövänliga system 
och till miljöanpassningen av ekonomiska 
eller sociala sektorer i syfte att bidra till det 
övergripande målet att uppnå ett 
klimatneutralt EU senast 2050,

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
upprätta klimat- och miljövänliga system 
och till miljöanpassningen av ekonomiska 
eller sociala sektorer i syfte att bidra till det 
övergripande målet att uppnå ett 
klimatneutralt EU senast 2030 eller 2015, i 
synnerhet till de mål som fastställs i 
förordning 2018/1999 (den europeiska 
klimatlagen),

Or. en

Ändringsförslag 1629
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– eller

genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till 
omställningen till en omsorgsekonomi,

Or. en

Ändringsförslag 1630
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller utgår
– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till 
den digitala omställningen av ekonomiska 
eller sociala sektorer,

Or. en

Ändringsförslag 1631
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller och

Or. en

Ändringsförslag 1632
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller och

Or. en

Ändringsförslag 1633
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller och

Or. en

Ändringsförslag 1634
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
att hantera de utmaningar som uppstår 
till följd av den gröna och/eller digitala 
omställningen,

– åtgärderna i planen för 
återhämtning och resiliens orsakar inte 
betydande skada för ett eller flera av de 
miljömål som avses i artikel 9 i förordning 
(EU) 2020/852 i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 17 i förordning 
(EU) 2020/852 och som bedrivs i 
överensstämmelse med de 
minimiskyddsåtgärder som avses i artikel 
18 i förordning (EU) 2020/852,

Or. en

Ändringsförslag 1635
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
hantera de utmaningar som uppstår till 
följd av den gröna och/eller digitala 
omställningen,

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
hantera de utmaningar som uppstår till 
följd av den gröna och/eller digitala 
omställningen och/eller 
omsorgsomställningen,
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Or. en

Ändringsförslag 1636
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska bedöma om de 
åtgärder som föreslås i planen sannolikt 
kommer att bidra till att uppnå det mål 
som fastställs i artikel 4, och om planen är 
förenlig med artikel 3 när det gäller 
tillämpningsområdet. Om inte ska 
kommissionen avslå planen.

Or. en

Ändringsförslag 1637
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 a Åtgärderna i planen för 
återhämtning och resiliens förväntas 
bidra effektivt till genomförandet av 
unionens och dess medlemsstaters 
åtaganden, särskilt Parisavtalet, FN:s mål 
för hållbar utveckling, 
jämställdhetsintegrering och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Tillämpningsområde 

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till 
genomförandet av unionens och dess 
medlemsstaters åtaganden, särskilt 
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följande: 
– Parisavtalet. 

– FN:s mål för hållbar utveckling. 

– Jämställdhetsintegrering. 

– Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter. 
Betyg 

A – Stor förväntad inverkan på att 
effektivt bidra till genomförandet av 
unionens och dess medlemsstaters 
åtaganden, särskilt följande: Parisavtalet, 
FN:s mål för hållbar utveckling, 
jämställdhetsintegrering och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
B – Medelstor inverkan på att effektivt 
bidra till genomförandet av unionens och 
dess medlemsstaters åtaganden, särskilt 
följande: Parisavtalet, FN:s mål för 
hållbar utveckling, 
jämställdhetsintegrering och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
C – Ingen avsevärd förväntad inverkan på 
att effektivt bidra till genomförandet av 
unionens och dess medlemsstaters 
åtaganden, särskilt följande: Parisavtalet, 
FN:s mål för hållbar utveckling, 
jämställdhetsintegrering eller den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
Under betygsättningen ska kommissionen 
i så stor utsträckning som möjligt förlita 
sig på instrumentpaneler baserade på 
flera indikatorer för övervakning av den 
sociala och ekonomiska dimensionen av 
resiliens och instrumentpaneler för 
övervakning av den gröna och digitala 
dimensionen av resiliens, som bifogas 
dess Strategisk framsynsrapport 2020: 
Med riktning mot ett mer resilient 
Europa.

Or. en
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Ändringsförslag 1638
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 a Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till främjandet av 
jämställdhet och principen om 
jämställdhetsintegrering samt 
undanröjandet av könsdiskriminering 
eller till att ta itu med de utmaningar som 
följer av den.
Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Tillämpningsområde

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
främjandet av jämställdhet och principen 
om jämställdhetsintegrering
eller

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
undanröjandet av könsdiskriminering
eller

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
att hantera de utmaningar som uppstår 
till följd av bristande jämställdhet 
och/eller könsdiskriminering
och

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas ha en bestående 
inverkan.
Betyg

A – I stor utsträckning

B – I måttlig utsträckning

C – I liten utsträckning
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Or. en

Ändringsförslag 1639
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 a Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till att öppna den digitala 
omställningen eller till att ta itu med de 
utmaningar som följer av den.
Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Tillämpningsområde:

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till 
den öppna digitala omställningen av 
ekonomiska eller sociala sektorer
eller

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
att hantera de utmaningar som uppstår 
till följd av den digitala omställningen
och

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas ha en bestående 
inverkan.
Betyg

A – I stor utsträckning

B – I måttlig utsträckning

C – I liten utsträckning

Or. en

Ändringsförslag 1640
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3 Planen förväntas ha en bestående 
inverkan på den berörda medlemsstaten

utgår

Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Tillämpningsområde

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas leda till en 
strukturomvandling i förvaltningen eller i 
relevanta institutioner,
eller

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas leda till en 
strukturomvandling av relevant politik..
och

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas få varaktiga 
effekter.
Betyg

A – I stor utsträckning

B – I måttlig utsträckning

C – I liten utsträckning

Or. en

Ändringsförslag 1641
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3 Planen förväntas ha en bestående 
inverkan på den berörda medlemsstaten

2.3 Planen är kopplad till reformer 
som genomförts eller planeras inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer eller instrumentet för 
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tekniskt stöd och förväntas ha en bestående 
inverkan på den berörda medlemsstaten

Or. en

Ändringsförslag 1642
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:

Kommissionen ska bygga vidare på 
erfarenheterna och expertisen från 
stödprogrammet för strukturreformer 
eller instrumentet för tekniskt stöd och 
ska beakta följande vid bedömningen enligt 
detta kriterium:

Or. en

Ändringsförslag 1643
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.3 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas leda till en 
strukturomvandling i förvaltningen eller i 
relevanta institutioner,

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas leda till strukturellt 
ökad resiliens och krisberedskap hos den 
offentliga förvaltningen eller i relevanta 
offentliga institutioner,

Or. en

Ändringsförslag 1644
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.3 – stycke 1 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas leda till en 
strukturomvandling av relevant politik..

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas strukturellt öka de 
berörda medlemsstaternas ekonomiska, 
sociala och institutionella resiliens och 
krisberedskap.

Or. en

Ändringsförslag 1645
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3 a Om minst 40 % av det belopp som 
begärs för planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till integrering av åtgärder 
för klimatet och den biologiska 
mångfalden samt miljöhållbarhetsmål på 
grundval av den metod som 
kommissionen tillhandahåller i enlighet 
med artikel 14.1. 
Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium: 
Tillämpningsområde 

– Minst 40 % av det belopp som begärs för 
planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till integrering av åtgärder för 
klimatet och den biologiska mångfalden 
samt miljöhållbarhetsmål på grundval av 
den metod som kommissionen 
tillhandahåller i enlighet med artikel 14.1, 
och 

– den metod som tillhandahölls av 
kommissionen i enlighet med artikel 14.1 
tillämpades korrekt. 
Betyg 
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A – Minst 40 % av det belopp som begärs 
för planen för återhämtning och resiliens 
förväntas bidra på ett effektivt sätt till 
integrering av åtgärder för klimatet och 
den biologiska mångfalden samt 
miljöhållbarhetsmål och den metod som 
kommissionen tillhandahåller i enlighet 
med artikel 14.1 tillämpades korrekt. 
B– – Minst 40 % av det belopp som begärs 
för planen för återhämtning och resiliens 
förväntas bidra på ett effektivt sätt till 
integrering av åtgärder för klimatet och 
den biologiska mångfalden samt 
miljöhållbarhetsmål men förväntningarna 
för en eller flera åtgärder är mycket 
osäkra och denna osäkerhet skulle kunna 
leda till en övergripande nivå av 
bidragande till integrering av åtgärder för 
klimatet och den biologiska mångfalden 
samt miljöhållbarhetsmål på under de 40 
% av beloppet som begärs och den metod 
som kommissionen tillhandahåller i 
enlighet med artikel 14.1 tillämpades inte 
korrekt. 
C – Mindre än 40 % av det belopp som 
begärs för planen för återhämtning och 
resiliens förväntas bidra till integrering av 
åtgärder för klimatet och den biologiska 
mångfalden samt miljöhållbarhetsmål 
eller den metod som kommissionen 
tillhandahåller i enlighet med artikel 14.1 
tillämpades inte korrekt. 

Or. en

Ändringsförslag 1646
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3 a Planen för jämställdhet som ingår 
i planen för återhämtning och resiliens på 
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ett effektivt sätt tar itu med 
konsekvenserna av krisen på 
jämställdheten mellan könen, i synnerhet 
inom sysselsättning, lika lön och tillgång 
till finansiering, och innehåller åtgärder 
för att förebygga och motverka 
könsrelaterat våld liksom sexuella 
trakasserier på samma grund. 
Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium: 
Tillämpningsområde 

– Genomförandet av planen för 
jämställdhet, som tagits fram i samråd 
med kvinnoorganisationer i det civila 
samhället och ingår i planen för 
återhämtning och resiliens, förväntas 
bidra avsevärt till att ta itu med 
konsekvenserna av krisen på 
jämställdheten 
och 

– genomförandet av planen för 
jämställdhet, som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens, förväntas 
bidra avsevärt till att skapa arbetstillfällen 
för kvinnor 
och 

– genomförandet av planen för 
jämställdhet, som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens, förväntas 
minska löneklyftan mellan kvinnor och 
män 
och 

– genomförandet av planen för 
jämställdhet, som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens, förväntas 
bidra avsevärt till att underlätta tillgången 
till kredit för kvinnliga entreprenörer 
och 

– genomförandet av planen för 
jämställdhet, som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens, förväntas 
bidra avsevärt till att förebygga och 
motverka könsrelaterat våld liksom 
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sexuella trakasserier på samma grund. 
Betyg 

A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
konsekvenserna av krisen på 
jämställdheten. 
B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att delvis ta itu med 
konsekvenserna av krisen på 
jämställdheten. 
C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar inte till att ta itu med 
konsekvenserna av krisen på 
jämställdheten. 

Or. en

Ändringsförslag 1647
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3 b Om minst 30 % av det belopp som 
begärs för planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till att genomföra 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter på grundval av den 
metod som kommissionen tillhandahåller 
och om ingen av de reformer eller 
investeringar som får stöd genom 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
strider mot genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium: 
Tillämpningsområde 

– Minst 30 % av det belopp som begärs för 
planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att genomföra principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
på grundval av den metod som 
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kommissionen tillhandahåller. 
Och 

– Den metod som tillhandahölls av 
kommissionen i enlighet därmed 
tillämpades korrekt. 
Och 

– Om ingen av de reformer eller 
investeringar som får stöd genom 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
strider mot genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
Betyg 

A – Minst 30 % av det belopp som begärs 
för planen för återhämtning och resiliens 
förväntas bidra på ett effektivt sätt till att 
genomföra principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, den metod 
som kommissionen tillhandahåller 
tillämpades korrekt och ingen av de 
reformer och investeringar som får stöd 
genom faciliteten för återhämtning och 
resiliens strider mot genomförandet av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter. 
B – Minst 30 % av det belopp som begärs 
för planen för återhämtning och resiliens 
förväntas bidra till att genomföra 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, den metod som 
kommissionen tillhandahåller tillämpades 
korrekt och en eller flera av de reformer 
eller investeringar som får stöd genom 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
förväntas strida i mindre utsträckning mot 
genomförandet av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter. 
C – Mindre än 30 % av det belopp som 
begärs för planen för återhämtning och 
resiliens förväntas bidra till att genomföra 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, den metod som 
kommissionen tillhandahåller tillämpades 
inte korrekt eller en eller flera av de 
reformer eller investeringar som får stöd 
genom faciliteten för återhämtning och 
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resiliens förväntas strida mot 
genomförandet av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter. 

Or. en

Ändringsförslag 1648
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 Planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens

utgår

Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Tillämpningsområde

– Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar 
till att åtgärda svagheter i 
medlemsstaternas ekonomi och stimulera 
tillväxtpotentialen i den berörda 
medlemsstatens ekonomi, främja 
skapandet av arbetstillfällen och mildra 
krisens negativa effekter, samtidigt som 
negativa effekter av dessa åtgärder på 
klimatet och miljön undviks,
och

– planen för återhämtning och 
resiliens syftar till att minska 
medlemsstaternas ekonomiska utsatthet 
för chocker,
eller

– planen för återhämtning och 
resiliens syftar till att öka kapaciteten hos 
medlemsstaternas ekonomiska och/eller 
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sociala strukturer att anpassa sig till och 
stå emot chocker,
och

– planen för återhämtning och 
resiliens förväntas bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen.
Betyg

A – Hög förväntad inverkan på 
tillväxtpotentialen, den ekonomiska och 
sociala resiliensen och 
sammanhållningen
B – Medelhög förväntad inverkan på 
tillväxtpotentialen, den ekonomiska och 
sociala resiliensen och 
sammanhållningen
C – Låg förväntad inverkan på 
tillväxtpotentialen, den ekonomiska och 
sociala resiliensen och 
sammanhållningen

Or. en

Ändringsförslag 1649
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

2.4 Om planen förväntas bidra till att 
stärka den hållbara tillväxtpotentialen, 
skapa högkvalitativa arbetstillfällen och 
öka den berörda medlemsstatens 
ekonomiska, miljömässiga, och sociala 
och institutionella resiliens och 
krisberedskap, samtidigt som 
genomförandet av jämnt könsfördelad 
politik främjas för att minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
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konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 1650
Piernicola Pedicini

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens

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

Or. en

Ändringsförslag 1651
Agnès Evren

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen, den 
långsiktiga konkurrenskraften och den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till att stärka unionens strategiska 
oberoende, en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens

Or. fr
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Ändringsförslag 1652
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen, 
jämställdheten och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minska krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens

Or. en

Ändringsförslag 1653
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternass 
ekonomi och stimulera tillväxtpotentialen i 
den berörda medlemsstatens ekonomi, 
främja skapandet av arbetstillfällen och 
mildra krisens negativa effekter, samtidigt 
som negativa effekter av dessa åtgärder på 
klimatet och miljön undviks,

– Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternass 
ekonomi och stimulera den gröna 
tillväxtpotentialen i den berörda 
medlemsstatens ekonomi, främja skapandet 
av arbetstillfällen, säkerställa en hållbar 
omställning och mildra krisens negativa 
effekter, samtidigt som negativa effekter av 
dessa åtgärder på klimatet och miljön 
undviks i enlighet med principen om att 
inte orsaka betydande skada,

Or. en

Ändringsförslag 1654
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternass 
ekonomi och stimulera tillväxtpotentialen i 
den berörda medlemsstatens ekonomi, 
främja skapandet av arbetstillfällen och 
mildra krisens negativa effekter, samtidigt 
som negativa effekter av dessa åtgärder på 
klimatet och miljön undviks,

– Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternass 
ekonomi och stimulera den hållbara 
tillväxtpotentialen i den berörda 
medlemsstatens ekonomi, främja det 
högkvalitativa och könsbalanserade 
skapandet av arbetstillfällen och mildra 
krisens negativa effekter, samtidigt som 
negativa effekter av dessa åtgärder på 
klimatet och miljön undviks,

Or. en

Ändringsförslag 1655
Agnès Evren

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternass 
ekonomi och stimulera tillväxtpotentialen i 
den berörda medlemsstatens ekonomi, 
främja skapandet av arbetstillfällen och 
mildra krisens negativa effekter, samtidigt 
som negativa effekter av dessa åtgärder på 
klimatet och miljön undviks,

– Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternass 
ekonomi och stimulera tillväxtpotentialen, i 
synnerhet för små och medelstora företag, 
i den berörda medlemsstatens ekonomi, 
främja skapandet av arbetstillfällen och 
mildra krisens negativa effekter, samtidigt 
som negativa effekter av dessa åtgärder på 
klimatet och miljön undviks,

Or. fr

Ändringsförslag 1656
Sirpa Pietikäinen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternass 
ekonomi och stimulera tillväxtpotentialen i 
den berörda medlemsstatens ekonomi, 
främja skapandet av arbetstillfällen och 
mildra krisens negativa effekter, samtidigt 
som negativa effekter av dessa åtgärder 
på klimatet och miljön undviks,

– Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternass 
ekonomi och stimulera tillväxtpotentialen i 
den berörda medlemsstatens ekonomi, 
främja skapandet av arbetstillfällen och 
mildra krisens negativa effekter, samtidigt 
som jämställdhet och den gröna 
omställningen främjas,

Or. en

Ändringsförslag 1657
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– planen för återhämtning och 
resiliens syftar till att minska 
medlemsstaternas ekonomiska utsatthet för 
chocker,

– planen för återhämtning och 
resiliens syftar till att minska 
medlemsstaternas ekonomiska utsatthet för 
chocker, inbegripet sådana som avser de 
skadliga effekterna av 
klimatförändringarna eller andra 
miljöfaror,

Or. en

Ändringsförslag 1658
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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– planen för återhämtning och 
resiliens syftar till att minska 
medlemsstaternas ekonomiska utsatthet för 
chocker,

– planen för återhämtning och 
resiliens syftar till att minska 
medlemsstaternas ekonomiska utsatthet för 
chocker och miljöförstörelse,

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller och

Or. en

Ändringsförslag 1660
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– planen för återhämtning och 
resiliens förväntas bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen.

– planen för återhämtning och 
resiliens förväntas bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen samt den hållbara 
omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 1661
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

och 

– planen underlättar och främjar 
decentraliserad och ”bottom-up”-baserad 
utformning och inlämning av projekt från 
territoriella enheter, däribland städer och 
kommuner, och särskilt om planen 
uttryckligen tillåter städer och kommuner 
att lämna anbud på en kombination av 
bidrag och lån för att anpassa sina 
befintliga verksamheter till de mål som 
avses i artikel 4 i denna förordning. 
och 

– planen för återhämtning och resiliens 
innehåller åtgärder som förväntas leda till 
förbättringar avseende principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
som uppmäts genom den sociala 
resultattavlan

Or. en

Ändringsförslag 1662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

A – Hög förväntad inverkan på 
tillväxtpotentialen, den ekonomiska och 
sociala resiliensen och sammanhållningen

A – Hög förväntad inverkan på den 
hållbara tillväxtpotentialen, den 
ekonomiska, sociala och institutionella 
resiliensen, sammanhållningen och 
konvergensen och leder till förbättringar 
med avseende på principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter

Or. en
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Ändringsförslag 1663
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B – Medelhög förväntad inverkan på 
tillväxtpotentialen, den ekonomiska och 
sociala resiliensen och sammanhållningen

B – Medelhög förväntad inverkan på den 
hållbara tillväxtpotentialen, den 
ekonomiska, sociala och institutionella 
resiliensen, sammanhållningen och 
konvergensen och leder till förbättringar 
med avseende på principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter

Or. en

Ändringsförslag 1664
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

C – Låg förväntad inverkan på 
tillväxtpotentialen, den ekonomiska och 
sociala resiliensen och sammanhållningen

C – Låg förväntad inverkan på den 
hållbara tillväxtpotentialen, den 
ekonomiska, sociala och institutionella 
resiliensen, sammanhållningen och 
konvergensen och leder till förbättringar 
med avseende på principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter

Or. en

Ändringsförslag 1665
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 a Ingen åtgärd inom ramen för 
medlemsstatens plan för återhämtning 
och resiliens förväntas skada något av de 
miljömål som anges i förordning (EU) 
2020/852 i enlighet med artikel 17 i 
samma förordning. 
Tillämpningsområde 

– Bedömningen av klimat och biologisk 
mångfald utfördes korrekt för varje 
åtgärd inom ramen för planen för 
återhämtning och resiliens 
och 

– ingen åtgärd inom ramen för 
medlemsstatens plan för återhämtning 
och resiliens skadar något av de miljömål 
som anges i förordning (EU) 2020/852 i 
enlighet med artikel 17 i samma 
förordning. 
Betyg 

A – Bedömningen av klimat och biologisk 
mångfald utfördes på ett korrekt sätt för 
varje åtgärd inom ramen för planen för 
återhämtning och resiliens och ingen av 
åtgärderna inom ramen för 
medlemsstatens plan för återhämtning 
och resiliens förväntas orsaka betydande 
skada för något av de miljömål som anges 
i förordning (EU) 2020/852 i enlighet med 
artikel 17 i samma förordning. 
B – Bedömningen av klimat och biologisk 
mångfald utfördes på ett korrekt sätt för 
varje åtgärd inom ramen för planen för 
återhämtning och resiliens men en eller 
flera åtgärder inom ramen för 
medlemsstatens plan för återhämtning 
och resiliens förväntas orsaka mindre 
skada för något av de miljömål som anges 
i förordning (EU) 2020/852 i enlighet med 
artikel 17 i samma förordning och de 
kompletterande åtgärderna inom ramen 
för planen för återhämtning och resiliens 
förväntas avsevärt milda konsekvenserna. 
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C – Bedömningen av klimat och biologisk 
mångfald utfördes inte på ett korrekt sätt 
för åtgärderna inom ramen för planen för 
återhämtning och resiliens eller 
åtgärderna inom ramen för 
medlemsstatens plan för återhämtning 
och resiliens förväntas orsaka betydande 
skada för något av de miljömål som anges 
i förordning (EU) 2020/852 i enlighet med 
artikel 17 i samma förordning. 

Or. en

Ändringsförslag 1666
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 a Planen för jämställdhet som ingår 
i planen för återhämtning och resiliens 
förväntas på ett effektivt sätt ta itu med 
konsekvenserna av krisen på 
jämställdheten mellan könen, i synnerhet 
inom sysselsättning, lika lön och tillgång 
till finansiering.
Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Tillämpningsområde:

– Genomförandet av planen för 
jämställdhet, som tagits fram i samråd 
med kvinnoorganisationer i det civila 
samhället och ingår i planen för 
återhämtning och resiliens, förväntas 
bidra avsevärt till att ta itu med 
konsekvenserna av krisen på 
jämställdheten och 
– genomförandet av planen för 
jämställdhet, som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens, förväntas 
bidra avsevärt till att skapa arbetstillfällen 
för kvinnor och
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– genomförandet av planen för 
jämställdhet, som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens, förväntas 
minska löneklyftan mellan kvinnor och 
män, och 
– genomförandet av planen för 
jämställdhet, som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens, förväntas 
bidra avsevärt till att underlätta tillgången 
till kredit för kvinnliga entreprenörer. 
Betyg

A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
konsekvenserna av krisen på 
jämställdheten. 
B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att delvis ta itu med 
konsekvenserna av krisen på 
jämställdheten. 
C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar inte till att ta itu med 
konsekvenserna av krisen på 
jämställdheten.

Or. en

Ändringsförslag 1667
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 b Planen för återhämtning och 
resiliens förväntas bidra på ett 
ändamålsenligt sätt till att stärka de 
värden som föreskrivs i artikel 2 fördraget 
om Europeiska unionen
Tillämpningsområde

Åtgärderna som planeras inom planen 
förväntas på ett ändamålsenligt sätt ta itu 
med bristerna beträffande de värden som 
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föreskrivs i artikel 2 fördraget om 
Europeiska unionen
och

åtgärderna i planen förväntas på ett 
effektivt sätt och utan åtskillnad stödja 
ideella civilsamhällesorganisationer och 
ideella organisationer, oberoende medier 
och kommuner, regioner eller 
subnationella myndigheter i 
medlemsstaten
Betyg

A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar på ett ändamålsenligt sätt till att 
stärka de värden som föreskrivs i artikel 2 
fördraget om Europeiska unionen
B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar delvis på ett ändamålsenligt sätt till 
att stärka de värden som föreskrivs i 
artikel 2 fördraget om Europeiska 
unionen
C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar inte på ett ändamålsenligt sätt till 
att stärka de värden som föreskrivs i 
artikel 2 fördraget om Europeiska 
unionen

Or. en

Ändringsförslag 1668
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5 Den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen

utgår

Kommissionen ska beakta följande vid 
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bedömningen enligt detta kriterium:
Tillämpningsområde

– Medlemsstaten har lämnat 
tillräcklig information och tillräckliga 
bevis för att beloppet för den uppskattade 
totala kostnaden för planen för 
återhämtning och resiliens är lämplig 
(rimlighet),
och

– medlemsstaten har lämnat 
tillräcklig information och tillräckliga 
bevis för att beloppet för den uppskattade 
totala kostnaden för planen för 
återhämtning och resiliens 
överensstämmer med de planerade 
reformernas och investeringarnas art och 
typ (trovärdighet),
och

– medlemsstaten har lämnat 
tillräcklig information och tillräckliga 
bevis för att beloppet för den uppskattade 
totala kostnaden för planen för 
återhämtning och resiliens som ska 
finansieras av instrumentet inte täcks av 
befintlig eller planerad 
unionsfinansiering,
och

– den uppskattade totala kostnaden 
för planen för återhämtning och resiliens 
står i proportion till de förväntade 
effekterna av åtgärderna i planen på den 
berörda medlemsstatens ekonomi.
Betyg

A – I stor utsträckning

B – I medelstor utsträckning

C – I liten utsträckning

Or. en

Ändringsförslag 1669
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.6. Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.

utgår

Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Tillämpningsområde

– Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som bidrar 
till att förstärka effekterna sinsemellan.
Betyg

A – I stor utsträckning

B – I medelstor utsträckning

C – I liten utsträckning

Or. en

Ändringsförslag 1670
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.6 a. Reformåtagandena utgör ett 
heltäckande reformpaket.

Or. en

Ändringsförslag 1671
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.6 b Kommissionen ska beakta följande 
vid bedömningen enligt detta kriterium:
Tillämpningsområde

– Förslaget till reformåtaganden syftar till 
att åtgärda en sammanhängande 
uppsättning utmaningar för 
medlemsstaten (täckning),
och

– förslaget till reformåtaganden syftar till 
att möta utmaningar som är avgörande 
för ekonomin i den berörda 
medlemsstaten (relevans).
Betyg

A – Täckningen och relevansen är höga: 
reformåtagandena syftar till att åtgärda 
flera utmaningar som konstateras i de 
landsspecifika rekommendationerna
B – Täckningen och relevansen är 
medelhöga: reformåtagandena syftar till 
att möta flera utmaningar som 
konstateras i relevanta dokument inom 
den europeiska planeringsterminen som 
antagits officiellt av kommissionen
C – Täckningen och relevansen är låga: 
inget av ovanstående

Or. en

Ändringsförslag 1672
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.7 De arrangemang som föreslagits 
av de berörda medlemsstaterna förväntas 

utgår
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säkerställa ett effektivt genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet den planerade tidsplanen, 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.
Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Tillämpningsområde

– Ett organ i medlemsstaten har i 
uppdrag att i) genomföra planen för 
återhämtning och resiliens, ii) övervaka 
framstegen med delmål och mål, och iii) 
rapportera
och

– de föreslagna delmålen och målen 
är tydliga och realistiska, och de 
föreslagna indikatorerna är relevanta, 
acceptabla och störningståliga,
och

– de övergripande arrangemang som 
medlemsstaterna föreslår (inbegripet 
åtgärder för att säkerställa tillräcklig 
tilldelning av personal) för 
genomförandet av reformerna och 
investeringarna är trovärdiga.
Betyg

A – Lämpliga arrangemang för ett 
effektivt genomförande
B – Minimala arrangemang för ett 
effektivt genomförande
C – Otillräckliga arrangemang för ett 
effektivt genomförande

Or. en

Ändringsförslag 1673
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Ivars Ijabs, Olivier 
Chastel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.7 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1674
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.7 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ett organ i medlemsstaten har i 
uppdrag att i) genomföra planen för 
återhämtning och resiliens, ii) övervaka 
framstegen med delmål och mål, och iii) 
rapportera,

– Ett organ i medlemsstaten har i 
uppdrag att i) genomföra planen för 
återhämtning och resiliens, ii) övervaka 
framstegen med tidsbundna och 
vetenskapliga delmål och mål, och iii) 
rapportera genom revisionsredovisning,

Or. en

Ändringsförslag 1675
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.7 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– och

– att denna struktur säkerställer att 
oberoende finanspolitiska institutioner 
har en aktiv roll som säkerställer att de 
får tillräcklig finansiering och tillräckligt 
med personal
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och

– att denna struktur, med hänsyn till 
investeringsprojekt, inkluderar en 
oberoende expertpanel med tillräcklig 
finansiering som ges i uppdrag att 
utvärdera varje projekts effektivitet, 
ändamålsenlighet, lämplighet och 
tillräcklighet med avseende på 
motsvarande plan för återhämtning och 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1676
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.7 – stycke 1 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– de föreslagna delmålen och målen 
är tydliga och realistiska, och de 
föreslagna indikatorerna är relevanta, 
acceptabla och störningståliga,

– de föreslagna delmålen och målen 
är tydliga och överensstämmer med den 
åtgärd som krävs för den hållbara 
omställningen, och indikatorerna grundar 
sig på redovisning av naturkapital, 
livscykelanalyser och kostnaden för att 
inte vidta åtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 1677
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.7 a Samråden för utarbetandet av 
planen för återhämtning och resiliens 
samt planerade dialoger, inbegripet 
relevanta delmål och mål, när det gäller 
genomförandet av planen för 
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återhämtning och resiliens säkerställer att 
lokala och regionala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, organisationer i 
det civila samhället och andra berörda 
aktörer ges faktisk möjlighet att delta i 
utarbetandet och genomförandet av 
planen för återhämtning och resiliens. 
Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium: 
Tillämpningsområde 

– Samråden för utarbetandet av planen 
för återhämtning och resiliens samt 
planerade dialoger, inbegripet relevanta 
delmål och mål, när det gäller 
genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens förväntas 
säkerställa att lokala och regionala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter, 
organisationer i det civila samhället och 
andra berörda aktörer ges faktisk 
möjlighet att delta i utarbetandet och 
genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens 
och 

– Samråden för utarbetandet av planen 
för återhämtning och resiliens samt 
planerade dialoger, inbegripet relevanta 
delmål och mål, när det gäller 
genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens förväntas 
säkerställa att lokala och regionala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter, 
organisationer i det civila samhället och 
andra berörda aktörer ges faktisk 
möjlighet att delta i genomförandet av 
planen för återhämtning och resiliens. 
Betyg 

A – I stor utsträckning för såväl 
utarbetande som genomförande. 
B – I medelstor utsträckning för såväl 
utarbetande som genomförande. 
C – I liten utsträckning för utarbetande 
eller genomförande. 
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Or. en

Ändringsförslag 1678
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.7 a Planen för återhämtning och 
resiliens utarbetades med lämpligt 
deltagande av berörda parter, däribland 
kommuner, lokala och urbana 
myndigheter, regionala regeringar, icke-
statliga organisationer och det civila 
samhällets organisationer samt 
fackföreningar och företrädare för den 
ekonomiska sektorn, i enlighet med 
partnerskapsprincipen.
Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
– Medlemsstaten inledde en dialog med de 
berörda parterna i samband med 
utarbetandet av planerna för 
återhämtning och resiliens, organiserade 
kanaler inrättades för att samla in och 
analysera berörda parters synpunkter. 
Lämpliga forum hölls där berörda parter 
deltog för att utbyta synpunkter på 
planerna för återhämtning och resiliens.
– Medlemsstaten undersökte, utvärderade 
och tog hänsyn till förslagen från de 
berörda parterna samt avslagen
Tillämpningsområde

Betyg A – I stor utsträckning

B – I medelstor utsträckning

C – I liten utsträckning

Or. en
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Ändringsförslag 1679
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tabell 1
Kriterier Tillämpningsområde Betyg

A – I stor utsträckning

B – I måttlig utsträckning

Effektivitet Planen förväntas ha en 
bestående inverkan på 
den berörda 
medlemsstaten.

C – I liten utsträckning

Planen för återhämtning 
och resiliens förväntas 
bidra på ett 
ändamålsenligt sätt till de 
syften och mål som anges 
i artiklarna 3 och 4.
Den motivering som 
medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala 
kostnaderna för den 
inlämnade planen är 
rimlig och trovärdig, och 
står i proportion till den 
förväntade effekten på 
ekonomin och 
sysselsättningen.

A – Lämpliga 
arrangemang för ett 
effektivt genomförande

B – Minimala 
arrangemang för ett 
effektivt genomförande

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

C – Otillräckliga 
arrangemang för ett 
effektivt genomförande
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A – I stor utsträckning

B – I måttlig utsträckning

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

C – I liten utsträckning

A – I stor utsträckning

B – I måttlig utsträckning

Relevans Planen för återhämtning 
och resiliens förväntas 
skapa europeiskt 
mervärde. C – I liten utsträckning

Planen för återhämtning 
och resiliens är förenlig 
med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta 
landsspecifika 
rekommendationer som 
riktats till den berörda 
medlemsstaten, eller i 
andra relevanta 
dokument som officiellt 
antagits av kommissionen 
inom ramen för den 
europeiska 
planeringsterminen.
Planen för återhämtning 
och resiliens är förenlig 
med de sex pelarna som 
anges i artikel 3.
Planen förväntas bidra 
effektivt till 
genomförandet av 
unionens och dess 
medlemsstaters 
åtaganden, särskilt 
Parisavtalet, FN:s mål 
för hållbar utveckling, 
jämställdhetsintegrering 
och den europeiska 
pelaren för sociala 
rättigheter.



PE657.422v01-00 98/125 AM\1213691SV.docx

SV

A – I stor utsträckning

B – I måttlig utsträckning

Samstämmighet Planen för återhämtning 
och resiliens innehåller 
åtgärder för 
genomförandet av 
reformer och 
investeringsprojekt som 
utgör enhetliga insatser.

C – I liten utsträckning

Minst 30 % av det belopp 
som begärs för planen för 
återhämtning och 
resiliens bidrar till 
integrering av åtgärder 
för klimatet och den 
biologiska mångfalden 
samt miljöhållbarhetsmål 
på grundval av den metod 
som kommissionen 
tillhandahåller i enlighet 
med artikel 14.1.
Samråden för 
utarbetandet av planen 
för återhämtning och 
resiliens samt planerade 
dialoger, inbegripet 
relevanta delmål och mål, 
när det gäller 
genomförandet av planen 
för återhämtning och 
resiliens säkerställer att 
lokala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, 
organisationer i det civila 
samhället och andra 
berörda aktörer ges 
faktisk möjlighet att delta 
i utarbetandet och 
genomförandet av planen 
för återhämtning och 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1680
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter bedömningen och med beaktande av 
betygen:

Efter bedömningen i enlighet med artikel 
16.3, och med beaktande av betygen: 

Or. en

Ändringsförslag 1681
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

om betyget för kriterierna 2.1–2.7 omfattar om betyget för kriterierna i tabell 1 
omfattar

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ett A för kriterierna 2.1 och 2.2, utgår

Or. en

Ändringsförslag 1683
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ett A för kriterierna 2.1 och 2.2, – ett A för kriterierna 2.1 (Planen för 
återhämtning och resiliens förväntas 
bidra på ett effektivt sätt till de sex pelare 
som fastställs i artikel 3) och 2.2 
(Åtgärderna i planen för återhämtning 
och resiliens förväntas bidra på ett 
effektivt sätt till genomförandet av 
unionens och dess medlemsstaters 
åtaganden, särskilt Parisavtalet, FN:s mål 
för hållbar utveckling, 
jämställdhetsintegrering och den 
europeiska pelaren för sociala 
rättigheter),

Or. en

Ändringsförslag 1684
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ett A för kriterierna 2.1 och 2.2, – fyra A för kriterierna 2.1, 2.2, 2.2a och 
2.3,

och för övriga kriterier 2.4, 2.4a och 2.4b

– minst ett A och inget C

och för övriga kriterier 2.5, 2.6 och 2.7

– flera A än B och inga C.

Or. en

Ändringsförslag 1685
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ett A för kriterierna 2.1 och 2.2, – bara A,
eller

Or. en

Ändringsförslag 1686
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

och för övriga kriterier utgår
– enbart A,

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

och för övriga kriterier utgår
– enbart A,

Or. en

Ändringsförslag 1688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

och för övriga kriterier utgår
– enbart A,

Or. en

Ändringsförslag 1689
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 2 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fler A än B och inga C

eller

Or. en

Ändringsförslag 1690
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller utgår
– flera A än B och inga C.

Or. en

Ändringsförslag 1691
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller utgår
– flera A än B och inga C.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– flera A än B och inga C. utgår

Or. en

Ändringsförslag 1693
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– flera A än B och inga C. – flera B än A och inga C

eller

Or. en

Ändringsförslag 1694
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 3 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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– bara B.

Or. en

Ändringsförslag 1695
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

om betyget för kriterierna 2.1–2.7 omfattar om betyget för kriterierna i tabell 1 
omfattar

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 2 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– inga A för kriterierna 2.1 och 2.2, utgår

Or. en

Ändringsförslag 1697
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 2 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– inga A för kriterierna 2.1 och 2.2, – inga A för kriterierna 2.1, 2.2, 2.2a 
och 2.3,

Or. en
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Ändringsförslag 1698
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 2 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– inga A för kriterierna 2.1 och 2.2, – minst ett C.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

och för övriga kriterier utgår
– fler B än A

Or. en

Ändringsförslag 1700
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

och för övriga kriterier utgår
– fler B än A

Or. en
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Ändringsförslag 1701
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

och för övriga kriterier och för övriga kriterier 2.4, 2.4a och 2.4b 

– inget A eller minst ett C 

och

för övriga kriterier 2.5, 2.6 och 2.7 

– fler B än A.

Or. en

Ändringsförslag 1702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fler B än A utgår

Or. en

Ändringsförslag 1703
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fler B än A utgår

Or. en



AM\1213691SV.docx 107/125 PE657.422v01-00

SV

Ändringsförslag 1704
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller utgår
– minst ett C.

Or. en

Ändringsförslag 1705
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller utgår
– minst ett C.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller utgår
– minst ett C.

Or. en
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Ändringsförslag 1707
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga III – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Indikatorerna ska användas i enlighet med 
tillgängliga data och tillgänglig 
information, inbegripet kvantitativa 
och/eller kvalitativa data.

Indikatorerna ska grunda sig på 
harmoniserade hållbarhetsindikatorer 
och ska användas i enlighet med 
jämförbara data, grundade på redovisning 
av naturkapital, livscykelanalyser och 
kostnaden för att inte vidta åtgärder, 
inbegripet kvantitativa och/eller kvalitativa 
data.

Or. en

Ändringsförslag 1708
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga III – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Antal planer för återhämtning och 
resiliens som godkänts i kommissionens 
genomförandeakt.

(a) Antal planer för återhämtning, 
resiliens och omställning som godkänts i 
kommissionens genomförandeakt.

Or. en

Ändringsförslag 1709
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga III – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Antal planer för återhämtning och 
resiliens som godkänts i kommissionens 

(a) Antal godkända planer för 
återhämtning och resiliens.
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genomförandeakt.

Or. en

Ändringsförslag 1710
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Förslag till förordning
Bilaga III – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Antal planer för återhämtning och 
resiliens som godkänts i kommissionens 
genomförandeakt.

(a) Antal planer för återhämtning och 
resiliens som godkänts i kommissionens 
genomförandebeslut.

Or. en

Ändringsförslag 1711
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga III – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Framsteg mot målen i EU:s 
taxonomi på grundval av tidsbundna och 
vetenskapliga hållbarhetsindikatorer samt 
verifiering av efterlevnaden av principen 
om att inte orsaka betydande skada i 
samtliga verksamheter som finansieras av 
faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 1712
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Bilaga III – stycke 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Graden av slutförande av planerna 
för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 1713
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga III – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens efterhandsutvärdering 
enligt artikel 25 ska också ha som syfte att 
fastställa sambandet mellan det totala 
ekonomiska stödet (inklusive eventuella 
lån) från faciliteten för återhämtning och 
resiliens och genomförandet av relevanta 
åtgärder i den berörda medlemsstaten i 
syfte att främja återhämtning, resiliens, 
hållbar tillväxt, sysselsättning och 
sammanhållning.

Kommissionens efterhandsutvärdering 
enligt artikel 25 ska också ha som syfte att 
fastställa sambandet mellan det totala 
ekonomiska stödet (inklusive eventuella 
lån) från faciliteten för återhämtning och 
resiliens och genomförandet av relevanta 
åtgärder i den berörda medlemsstaten i 
syfte att främja återhämtning, resiliens, 
hållbar tillväxt, sysselsättning och 
sammanhållning. Vid överträdelse av 
åtagandena eller bristande framsteg mot 
omställningsreformer ska medlen 
återkrävas från den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 1714
Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Bilaga IIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IIIa

Vägledning om reform- och 
investeringsåtgärder som faller inom de 
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europeiska politikområden som avses i 
artikel 3 i denna förordning.
Medlemsstaternas planer för 
återhämtning och resiliens behöver på ett 
effektivt sätt ta itu med de europeiska 
politikområden som avses i artikel 3 i 
denna förordning, närmare bestämt 
följande:
– Grön omställning, inom ramen för den 
gröna given.
– Digital omvandling, inom ramen för den 
digitala agendan.
– Ekonomisk sammanhållning, 
produktivitet och konkurrenskraft, inom 
ramen för industri- och SMF-
strategierna.
– Social sammanhållning inom ramen för 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter.
– Institutionell motståndskraft, i syfte att 
öka krishanteringskapaciteten.
– Politik för Next Generation, i samband 
med målen för den europeiska 
kompetensagendan, ungdomsgarantin 
och barngarantin.
Vid utarbetande av sina planer för 
återhämtning och resiliens kan 
medlemsstaterna använda sig av denna 
bilaga som vägledning för de reformer 
och investeringar som omfattas av var och 
en av de sex pelare som nämns ovan. 
Följande förteckning är öppen och kan 
komma att utökas ytterligare.
1. Grön omställning

Faciliteten ska, med beaktande av målen i 
den gröna given, särskilt med avseende på 
uppnåendet unionens uppdaterade 
klimatmål inför 2030 och målet om 
klimatneutralitet senast 2050, endast 
stödja stödplaner som uppfyller principen 
om ”att inte orsaka betydande skada”.
Kommissionen kan godkänna planer för 
återhämtning och resiliens som 
inkluderar investeringar i verksamhet 
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som rör naturgas för regioner som är 
starkt beroende av utvinning och 
förbränning av kol, brunkol, oljeskiffer 
eller torv, förutsatt att denna verksamhet 
uppfyller följande ackumulerade villkor:
a) Den används som en 
överbryggningsteknik för att ersätta kol, 
brunkol, torv eller oljeskiffer.
b) Den hamnar inom gränserna för 
hållbar tillgänglighet eller är förenlig med 
användningen av ren vätgas, biogas eller 
biometan.
c) Den bidrar till unionens miljömål för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, genom att påskynda 
den fullständiga utfasningen av stenkol, 
brunkol, torv eller oljeskiffer.
d) Den ger kraftigt minskade 
växthusgasutsläpp och luftföroreningar 
och ökar energieffektiviteten.
e) Den bidrar till att bekämpa 
energifattigdom.
f) Den hämmar inte utvecklingen av 
förnybara energikällor i de berörda 
territorierna och är såväl kompatibel som 
i synergi med den framtida användningen 
av förnybara energikällor.
Exempel på åtgärder som skulle kunna ha 
en positiv inverkan på uppnåendet av 
målet om koldioxidneutralitet:
– Främjande av ren energi, ökad 
kapacitet, främjande av smarta 
energisystem.
– Investeringar i regioner som är starkt 
beroende av utvinning och förbränning av 
kol, brunkol, oljeskiffer eller torv för att 
säkerställa en rättvis omställning till 
koldioxidneutralitet.
– Främjande av energieffektivitet genom 
byggnadsrenoveringsprojekt med fokus på 
energibesparingar och integrering av 
byggnader i sammankopplad energi.
– Hantering av energifattigdomen.
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– Hållbar utveckling av landsbygd och 
gränsöverskridande områden.
– Främjande av förnybar 
energiproduktion och lagringsprojekt.
– Främjande av transport med låga 
utsläpp, särskilt järnvägs-, tunnelbane- 
och cykeltransport.
– Förstärkning av kolsänkor.

– Konsekvent lagstiftning för att främja 
införandet av ny teknik.
– Investeringar i väte.

– Sammankoppling av 
energiinfrastruktur.
– Transeuropeiska transportkorridorer.

– Upprättande av anläggningar för 
produktion av solpaneler och elfordon.
Exempel på åtgärder som skulle kunna 
främja omställningen till en cirkulär 
ekonomi:
– Främjande av nya tjänstemodeller och 
en delad ekonomi.
– Reparation och återtillverkning av 
produkter.
– Förbättrad avfallshantering och 
främjande av den cirkulära ekonomin.
– Utökad kemisk återvinning.

– Främjande av materialeffektivitet.

– Avskiljning och användning av 
koldioxid (CCU).
Exempel på åtgärder som skulle kunna ha 
en positiv inverkan på den biologiska 
mångfalden:
– Utveckling av infrastrukturen för 
naturvårdsområden för att stödja 
fritidsanvändning och turism.
– Återställande och restaurering av 
livsmiljöer, däribland 
vattenåterställningsåtgärder.
– Naturbaserade lösningar för 
användning av naturresurser och 
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vattenförvaltning.
– Skydd och främjande av den biologiska 
mångfalden och främjande av hållbart 
jordbruk, fiske och skogsbruk.
– Hållbar utveckling av landsbygd och 
gränsöverskridande områden.
II. Digital omställning

Faciliteten ska, med beaktande av målen 
för den digitala agendan, stödja planer 
som kommer att leda till fullbordandet av 
den digitala inre marknaden.
Exempel på åtgärder med avseende på 
konnektivitet och digital infrastruktur:
– 5G-täckning, inbegripet storskaligt 
införande av 5G-korridorer längs 
transportvägar.
– Allmän tillgång till ultrasnabb 
konnektivitet i urbana områden och på 
landsbygden som är överkomlig för alla 
hushåll och företag.
– Nät med mycket hög hastighet för 
elektronisk kommunikation.
– Koppling av alla socioekonomiska 
drivkrafter till gigabitnät.
Exempel på åtgärder med avseende på 
digital kapacitet och användning av viktig 
möjliggörande teknik:
– Datautrymmen.

– Superdatorer.

– Cybersäkerhet.

– Artificiell intelligens.

– Infrastrukturer för kvantdatorteknik.

– Halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik och 
högpresterande datorsystem.
– Sakernas internet (IoT).

– Blockkedjeteknik och teknik för 
distribuerade liggare, särskilt i e-
förvaltningslösningar.
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– Robotteknik och automatisering med 
hjälp av robotteknikprocesser, särskilt för 
utveckling av digitala förvaltningar.
– Fotonik, industriell bioteknik.

Exempel på åtgärder för digitalrelaterade 
investeringar i digital utbildning samt 
forskning och utveckling:
– Offentligt finansierad forskning och 
utveckling inom IKT i alla sektorer.
– Utveckling av digital kapacitet för 
resilienta och effektiva utbildningssystem.
– Förbättring av digital kompetens för 
digital omställning och skapande av ett 
tillförlitligt europeiskt 
utbildningsekosystem av innehåll, verktyg, 
tjänster och plattformar.
Exempel på åtgärder som rör 
modernisering och förbättring av 
kvaliteten på system för offentlig 
förvaltning och arbetsplatser med hjälp av 
digitala verktyg:
– Modernisering av offentlig förvaltning 
med hjälp av viktig möjliggörande teknik.
– Rörlighet för medborgare och företag 
genom gränsöverskridande 
interoperabilitet.
– Påskyndande av administrativa 
förfaranden och underlättande av digital 
interaktion mellan förvaltningar samt 
medborgare och företag.
– Tillgång till digitalt arbete samt 
utrustning och lösningar för 
distansarbete.
Exempel på åtgärder med avseende på 
digitaliseringen av företag:
– Användningen av digitala verktyg och 
teknisk utrustning i industriella 
ekosystem, däribland jordbruk och turism.
– Genomförande av strategin för små och 
medelstora företag för ett hållbart och 
digitalt Europa, särskilt via utvecklingen 
av nätverk för kluster och digitala 
innovationsknutpunkter.
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– Inrättande, finansiering och 
upprätthållande av inkubatorer.
III. Ekonomisk sammanhållning, 
produktivitet och konkurrenskraft
Faciliteten ska, med beaktande av målen 
för strategin för små och medelstora 
företag för ett hållbart och digitalt Europa 
samt industristrategin, stödja planer som 
säkerställer ekonomisk återhämtning efter 
pandemin och därmed bidrar till unionens 
strategiska autonomi samt upprätthåller 
och stärker de industriella ekosystemen 
och dess strategiska värdekedjor.
Exempel på åtgärder som skapar, 
upprätthåller och stärker verksamheter av 
strategisk betydelse för unionen:
– Fysisk hållbar infrastruktur som 
säkerställer bättre konnektivitet i 
unionens nationella, regionala eller 
lokala territorier.
– Infrastrukturdelar som identifierats som 
kritiska på områdena hälsa, energi, 
vatten, livsmedel, jordbruksbaserade 
livsmedel och miljö.
– Konsolidering av den inomeuropeiska 
industriella värdekedjan genom 
återindustrialisering, 
internationaliseringen, anpassning till 
den digitala omställningen och 
diversifiering.
Exempel på åtgärder som förbättrar 
produktiviteten:
– Investeringar i forskning och 
innovation där investeringar är strategiskt 
viktiga för unionens ekonomi.
– Hållbar och innovativ 
återindustrialisering av ekosystem som 
bidrar i stor utsträckning till den 
nationella ekonomin och/eller unionens 
ekonomi.
– Stöd till turismsektorn och hotell- och 
restaurangbranschen, inbegripet 
landsbygdsturism och jordbruksturism, 
med åtgärder för hotell, restauranger, 
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researrangörer, resebyråer samt 
fjärrtågtrafiken, kryssningsbolag och 
flygbolag för att täcka förlusterna efter 
pandemin.
– Strategiska projekt inom audiovisuellt 
innehåll och medieinnehåll samt teknik 
som förbättrar den långsiktiga 
kapaciteten att framställa och distribuera 
innehåll från den kulturella och kreativa 
sektorn och industrin, den audiovisuella 
sektorn och industrin samt mediesektorn 
och medieindustrin.
– Innovationsprogram och industriell 
modernisering för idrottsverksamheter, 
finansiering av gräsrotsidrottsklubbar och 
gräsrotsföreningar.
Exempel på åtgärder som främjar 
konkurrenskraften:
– Tillgång till finansiering för små och 
medelstora företag, nystartade företag, 
scaleup-företag och mikroföretag som 
påverkats av pandemin, i synnerhet för 
lokala företag inom jordbruk och 
ekoturism.
– Inrättande av nationella program för 
entreprenörsutveckling i linje med de 
europeiska principerna.
– Åtgärder för att mildra krisens effekter 
på den gemensamma valutans antagande 
av medlemsstaterna utanför euroområdet.
IV. Social sammanhållning

Faciliteten ska, med beaktande av 
principerna för den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter, stödja planer som 
tar itu med pandemins sociala 
konsekvenser och som kommer att främja 
en mer inkluderande och rättvis union. 
Reformer och investeringar som skapar 
sociala effekter ska särskilt uppmuntras.
Exempel på åtgärder som skapar 
resilienta arbetsmarknader:
– Skapande av högkvalitativa 
arbetstillfällen som stöder balansen 
mellan arbete och privatliv och bättre 
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fördelning av omsorgsansvar.
– Ökande av kvinnors deltagande på 
marknaden, även genom att säkerställa 
lika möjligheter och karriärutveckling.
– Tillhandahållande av lämpliga 
arrangemang för familjeledighet och 
flexibelt arbete.
– Åtgärder mot löneklyftan.

– Åtgärder för att integrera okvalificerade 
arbetstagare och långtidsarbetslösa på 
arbetsmarknaden.
Exempel på åtgärder för att ta itu med 
ojämlikhet och social inkludering:
– Reformer som förbättrar den lika 
tillgången till utbildning, kultur, 
sysselsättning, hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster.
– Integrering av utsatta 
befolkningsgrupper i samhället, särskilt 
personer med funktionsnedsättning och 
den romska minoriteten.
– Reformer för att utveckla, modernisera 
och förbättra den sociala tryggheten och 
de sociala välfärdssystemen.
– Reformer och investeringar för att ta itu 
med hemlöshet och tillhandahålla 
moderna, hållbara och överkomliga 
subventionerade bostadslösningar.
Exempel på åtgärder som utvecklar det 
sociala marknadsekosystemet:
– Investeringar i offentligt, kommersiellt 
och filantropiskt kapital.
– Utveckling av social infrastruktur, 
social dialog och socialt skydd.
– Främjande av nya socialekonomiska 
affärsmodeller, inbegripet investeringar 
för social påverkan och utfallsbaserade 
ersättningsmodeller inom välfärdssektorn 
(social outcomes contracting).
V. Institutionell resiliens

Faciliteten ska stödja planer som ökar 
resiliensen och stärker medlemsstaternas 
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och deras lokala och regionala 
myndigheters administrativa och 
institutionella kapacitet för krishantering 
när det gäller de utmaningar som 
institutioner, regeringar, offentlig 
förvaltning och ekonomiska och sociala 
sektorer står inför.
Exempel på åtgärder som ökar 
institutionernas krishantering:
– Främjande av lösningar för affärs- och 
tjänstekontinuitet för viktiga offentliga 
och privata institutioner och sektorer.
– Reformer av offentliga hälso- och 
sjukvårdssystem.
– Investeringar i offentlig hälso- och 
sjukvårdsinfrastruktur.
– Förbättring av hälso- och 
sjukvårdssystemens förmåga att 
upprätthålla säkra och hållbara 
arbetsvillkor för hälso- och 
sjukvårdspersonal, även under svåra 
förhållanden.
– Bättre arbetsvillkor inom 
omsorgssektorn, såsom barn- och 
äldreomsorg.
– Utveckling av överkomlig vård och 
hemtjänst av god kvalitet.
– Reformer och investeringar för säkrare, 
mer kvalitativa och mer tillgängliga 
äldreboenden och vårdcenter, medicinsk 
utrustning och medicinska tjänster.
– Förbättring av offentliga institutioners 
kapacitet att garantera mobila och 
gränsöverskridande arbetstagares 
rättigheter.
Exempel på åtgärder som minimerar den 
administrativa bördan:
– Stabila finansiella system.

– Reformer och investeringar för ett 
oberoende rättssystem som är bättre 
utrustat med digitala lösningar.
– Införlivande, genomförande och 
övervakning av penningtvättsdirektivet.
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VI. Nästa generation

Faciliteten ska, med beaktande av målen 
för den europeiska kompetensagendan, 
ungdomsgarantin och barngarantin, 
stödja projekt som tar itu med 
demografiska utmaningar och som 
förhindrar att dagens ungdomar blir en 
”nedstängningsgeneration”. Faciliteten 
ska i detta hänseende finansiera planer 
som tar itu med risken för långvariga 
skador på ungdomars utsikter på 
arbetsmarknaden efter pandemin och 
deras allmänna välbefinnande.
Exempel på åtgärder som främjar 
utbildning och kompetens:
– Upprättande av nationella och regionala 
strategier och åtgärder för kompetens, 
kompetensutveckling och omskolning.
– Reformerna av yrkesutbildningen.

– Program för livslångt lärande.

– Entreprenörsfärdigheter och 
övergripande färdigheter.
– Eftersträvande av bättre karriärvägar 
och förbättrade arbetsvillkor för alla 
arbetstagare.
– Utveckling av fysisk och digital 
infrastruktur på utbildningsområdet.
– Program för digital kompetens.

Exempel på åtgärder för barn och 
ungdomar:
– Projekt för att förutse 
arbetsmarknadens utveckling.
– Lika möjligheter och tillgång för barn 
och ungdomar till utbildning, hälso- och 
sjukvård, sysselsättning och bostad.
– Minskning av fattigdomen.

Exempel på åtgärder som överbryggar 
klyftan mellan generationerna:
– Investeringar i silverekonomin.

– Pensionsreformer, med tonvikt på 
hållbara pensionssystem för arbetstagare 
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och egenföretagare.
– Lika möjligheter för kvinnor och män 
att få pensionsrättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1715
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga IIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IIIa

Positivlista över reformer och 
investeringsåtgärder som, bland andra, 
omfattas av de europeiska prioriterade 
politikområdena
Reformer och investeringsåtgärder inom 
ramen för de europeiska prioriterade 
politikområdena kan inkludera men är 
inte begränsade till följande:
1. Reformer och offentliga 
investeringar som stöder den gröna 
omställningen och stärker den 
miljömässiga resiliensen, däribland 
följande:
– Investeringar i transportinfrastruktur 
som främjar låga utsläpp eller nollutsläpp 
från transport, däribland 
sjöfartsanslutning för de allra yttersta 
öregionerna. 
– Investeringar i energiproduktion med 
nollutsläpp, energilagring och 
försörjningsinfrastruktur. Investeringar i 
och incitament för utveckling av 
ersättningsteknik för fossilbaserade 
bränslen i koldioxidintensiva sektorer, 
såsom jordbruket, kemikaliesektorn och 
sjöfarten. Reformer och investeringar som 
förbättrar avfallshanteringen och främjar 
den cirkulära ekonomin. 
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– Skydd och främjande av den biologiska 
mångfalden och främjande av hållbart 
jordbruk, fiske och skogsbruk. 
Förebyggande och rening av mark- och 
grundvattenföroreningar och uppnående 
av en god kemisk och ekologisk status för 
grund- och ytvatten samt mark. 
– Förbättrat skydd mot skador till följd av 
översvämningar, torka och andra 
naturkatastrofer.
2. Reformer och investeringar som 
påskyndar digitala omställningen av 
ekonomin, samhället och förvaltningen.
– Främjande av e-förvaltningslösningar 
och digitalisering av alla administrativa 
förfaranden där så är möjligt.
– Investeringar i möjligheter för 
tjänstemän inom offentliga förvaltningar 
att distansarbeta och få tillgång till 
nödvändiga handlingar för att 
upprätthålla den offentliga förvaltningens 
funktion under kriser. 
– Digitalisering av rättssystemet, 
däribland möjligheten att hålla förhör och 
domstolsförhandlingar på internet.
– Reformer och investeringar för 
modernisering av offentliga tjänsters och 
förvaltningars, myndigheters, statligt ägda 
företags och andra relaterade aktörers 
möjligheter att lagra uppgifter och utbyta 
uppgifter, i syfte att säkerställa 
datasäkerhet och dataskydd, öppen och 
driftskompatibel infrastruktur, effektiv 
energianvändning och öppenhet om 
tillgång till uppgifter.
– Stöd till digitalinriktad utbildning, 
däribland vuxenutbildning för att 
förbättra kunskapen om och förståelsen 
av digital teknik. 
– Reformer och offentliga investeringar i 
juridiskt och administrativt stöd i att styra 
EU:s och nationella regelsystem för små 
och medelstora företag, forskare och 
ideella organisationer.
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3. Reformer och offentliga 
investeringar som ökar den ekonomiska, 
sociala och institutionella resiliensen och 
krisberedskapen, däribland följande:
a. Ekonomins och företagens resiliens:

– Lösningar för att offentliga och privata 
institutioner och sektorer som är 
nödvändiga för att politiken, ekonomin, 
samhället, förvaltningen, den allmänna 
säkerheten, tryggheten, hälsan, vården, 
transporten, upphandlingen och 
utbildningen ska fungera ska kunna 
fortsätta med sin affärsverksamhet och 
sina tjänster.
– Reformer och regleringssystem som 
uppmuntrar företag och det civila 
samhällets aktörer att modernisera sina 
kontinuitetssystem för kriser och investera 
i protokoll för arbetsmiljökriser för att 
minimera operativa störningar.
– Incitament för att anpassa de 
industriella processerna och diversifiera 
försörjningskedjorna, inbegripet 
investeringar i flexibla transportsystem, 
trafikövervakning och nödförfaranden vid 
flaskhalsar i försörjningskedjan.
– Kontinuitetssystem för kriser och 
protokoll för offentliga och privata 
transportleverantörer.
– Förmågan för nationella och 
överstatliga finansieringssystem att 
tillhandahålla likviditet och säkerställa 
kontinuerliga säkra betalningar.
b Social resiliens:

– Reformer och investeringar för att 
stärka nationella, regionala och lokala 
regeringars förmåga att stödja drabbade 
medborgare när deras 
försörjningsmöjligheter plötsligt och 
allvarligt påverkas, bland annat program 
och administrativa resurser som 
underlättar snabbt stöd, ekonomiskt eller 
annat, till medborgare som drabbats av 
allvarliga konsekvenser för deras 
ekonomiska situation, säkerhet och 
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fysiska eller mentala hälsa, inbegripet 
åtgärder som säkerställer jämställdhet 
och tillfredsställande underhåll till barn 
samt skyddar personer i utsatta 
situationer, t.ex. personer med 
funktionsnedsättning, fångar, minoriteter, 
flyktingar och asylsökande.
– Åtgärder som förbättrar kapaciteten hos 
sociala välfärdssystem och andra system 
för inkomststöd för att främja social 
delaktighet och skydda enskilda personers 
resiliens, även under stress eller 
socioekonomiska störningar.
– Administrativa resurser och 
administrativ kapacitet, inbegripet digitala 
verktyg, för att på ett effektivt sätt 
samordna tillhandahållandet av 
ekonomiskt stöd eller likviditet till 
drabbade medborgare, samtidigt som 
förekomsten av bedrägerier eller annat 
missbruk minimeras.
– Hälso- och sjukvårdssystemens förmåga 
att upprätthålla säkra och hållbara 
arbetsförhållanden för vårdpersonal, även 
under svåra förhållanden, och förbättra 
arbetsförhållandena inom vården, t.ex. 
barn- och äldreomsorgen.
– De offentliga vårdinrättningarnas 
kapacitet och effektivitet när det gäller att 
få tillgång till och övervaka hela 
geografin och befolkningen samt att 
identifiera, undersöka och hantera 
plötsliga folkhälsorisker, begränsa 
spridningen av dem och ge alla invånare i 
en viss medlemsstat vård, oavsett deras 
inkomst eller vistelsestatus.
c. Institutionell och administrativ resiliens 
och krisberedskap:
– Reformer och investeringar med 
avseende på tidig upptäckt och 
samordnade svar på stora risker för 
folkhälsan, t.ex. pandemier och 
epidemier, naturkatastrofer, värmeböljor, 
torka, skogsbränder samt kemiska 
olyckor, kärnkraftsolyckor eller 
industriolyckor.
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– Reformer och investeringar med 
avseende på infrastrukturens kvalitet och 
täckning för att svara på folkhälsorisker, 
inbegripet system för att samordna 
transport och fördelning av personal, 
patienter, medicinsk utrustning och 
skyddsutrustning samt 
kommunikationsinfrastruktur.
– Reformer och investeringar med 
avseende på tillförlitligheten i 
försörjningen av viktiga läkemedel och 
medicinsk utrustning, även när 
efterfrågan är exceptionellt hög.
– Reformer och investeringar med 
avseende på de nationella hälso- och 
sjukvårdssystemens förmåga att samordna 
verksamhet med andra nationella, 
europeiska och internationella organ.
– Reformer och investeringar med 
avseende på krisberedskapen hos kritisk 
infrastruktur, t.ex. vatten- eller 
energiförsörjningen, avloppssystemen och 
underhållet av sanitära standarder.
– Reformer och investeringar med 
avseende på krisberedskapen och 
samordningen hos nationella och 
regionala civilskyddsorgan, inbegripet 
brandkårer och tjänster för tekniskt stöd.
– Förbättring av offentliga förvaltningars 
förmåga att identifiera, kontakta och 
mobilisera viktig personal för att 
upprätthålla den grundläggande 
offentliga infrastrukturens funktion, 
säkerhet, administration och 
demokratiska institutioner.

Or. en


