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KORT BEGRUNDELSE

Den 28. maj 2020 fremsatte Kommissionen et forslag om oprettelse af en genopretnings- og 
resiliensfacilitet, der erstatter det tilbagetrukne forslag fra Kommissionen om et 
reformstøtteprogram. Det nye forslag er baseret på den seneste tekst vedrørende 
reformstøtteprogrammet og er i tæt overensstemmelse med de politiske retningslinjer under 
det europæiske semester. Målene er blevet revideret, og tilgangen med hensyn til 
gennemførelsen af faciliteten er blevet tilpasset med henblik på at tage højde for den nye 
virkelighed som følge af covid-19-pandemien. I denne nye kontekst er det af afgørende 
betydning, at genopretningen planlægges på en strategisk måde, og at der sikres bæredygtig 
vækst gennem en styrkelse af de europæiske økonomiers og samfunds modstandskraft.

Genopretnings- og resiliensfaciliteten vil være et centralt program i EU-
genopretningsinstrumentet som en del af den reviderede flerårige finansielle ramme. 
Faciliteten er også en del af en række foranstaltninger, der er udarbejdet som reaktion på den 
aktuelle covid-19-pandemi, såsom "investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset".

Faciliteten har til formål at yde finansiel støtte i stor målestok for at sætte skub i 
udformningen og gennemførelsen af meget tiltrængte langsigtede reformer og relaterede 
offentlige investeringer i medlemsstaterne. Dets overordnede mål er at fremme Unionens 
økonomiske, sociale og territoriale samhørighed ved hjælp af foranstaltninger, der gør det 
muligt for berørte medlemsstaterne at komme sig hurtigere på en mere bæredygtig måde og 
blive mere resiliente, afbøde krisens sociale og økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på den måde fremme skabelsen af kvalitetsjob og mere 
bæredygtig vækst.

I et bredere perspektiv vil genopretnings- og resiliensfaciliten desuden bidrage til 
gennemførelsen af Unionens og medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse med den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Støtten under faciliteten vil blive ydet efter en anmodning fra den berørte medlemsstat, som 
fremsættes på frivillig basis. Denne støtte vil blive ydet i form af ikketilbagebetalingspligtig 
støtte under direkte forvaltning og i form af lån.

Medlemsstaterne bør udarbejde nationale genopretnings- og resiliensplaner, som omfatter 
foranstaltninger til gennemførelse af reformer og offentlige investeringsprojekter i form af en 
samlet pakke, og som bør være i overensstemmelse med de relevante landespecifikke 
udfordringer og prioriteter, der er identificeret inden for rammerne af det europæiske 
semester, med de nationale reformprogrammer, de nationale energi- og klimaplaner, planerne 
for retfærdig omstilling samt de partnerskabsaftaler og operationelle programmer, der er 
vedtaget under EU-fondene. Disse planer vil udgøre et bilag til det nationale reformprogram 
og indberetningen om forløbet af gennemførelsen af planerne vil også foregå inden for 
rammerne af det europæiske semester. 

Sideløbende med genopretnings- og resiliensfaciliteten har Kommissionen også fremsat et 
forslag til en forordning om oprettelse af et instrument for teknisk støtte, der vil bidrage til at 
styrke den administrative kapacitet og langsigtede strukturreformer i medlemsstaterne samt 
fremme gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger, som er rettet til medlemsstaterne 
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inden for rammerne af det europæiske semester.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens nye forslag om oprettelsen af en genopretnings- 
og resiliensfacilitet og er overbevist om, at denne facilitet vil spille en afgørende rolle for 
Unionens genopretning og fornyelse. Han slår til lyd for, at der inden for rammerne af denne 
facilitet oprettes en søjle for reformer og investeringer, der er udformet med henblik på den 
næste generation, navnlig for unge og børn. Dette afspejler ordførerens faste tilslutning til 
idéen om, at genopretnings- og resiliensfaciliteten bør være et fremtidsorienteret instrument, 
der er udformet med henblik på at være til gavn for den næste generation.

Den nuværende udtalelse bygger på udtalelsen om "oprettelse af det europæiske 
reformstøtteprogram" (2018/0213(COD)), som Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender vedtog den 26. maj 2020. Som følge deraf omfatter den alle de ændringer, som 
også er relevante for genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Endvidere ønsker ordføreren at foreslå yderligere ændringer, der fremhæver betydningen af 
strukturreformer, der bygger på solidaritet, integration og social retfærdighed som en del af 
målene for det europæiske semester med henblik på at sikre lige muligheder og adgang til 
muligheder og social beskyttelse, beskytte sårbare grupper og forbedre levestandarden for alle 
borgere. Efter ordførerens opfattelse ville de tilstræbte reformer kunne opnå bred støtte, hvis 
medlemsstaterne som led i processen med at fremsætte anmodninger om finansiel støtte under 
faciliteten overvejer høringer af relevante interessenter og nationale parlamenter.

Ordføreren foreslår at udvide facilitetens anvendelsesområde (artikel 3) ved at inkludere en 
bred vifte af politikområder, f.eks. foranstaltninger til uddannelse, livslang læring og 
uddannelse, foranstaltninger til at sikre en bedre fremtid for dårligt stillede børn, unge, ældre 
og personer med handicap, foranstaltninger til at mindske kønsdiskrimination og fremme 
ligestilling mellem kønnene, foranstaltninger til fremme af iværksættermuligheder og -
færdigheder, foranstaltninger til gennemførelse af klimaindsatsen, foranstaltninger til 
forbedring af offentlige institutioners kapacitet til at sikre mobile arbejdstageres og 
grænsearbejderes rettigheder, foranstaltninger for erhvervsuddannelse og for unges 
integration på arbejdsmarkedet, pensionsreformer samt foranstaltninger til forbedring af de 
offentlige sundhedssystemer.

Ordføreren foreslår også en ændring, der specifikt omhandler situationen for medlemsstater, 
der oplever uforholdsmæssigt store ubalancer, og medlemsstater uden for euroområdet, hvis 
strukturelle udvikling halter væsentligt bagefter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- 
og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
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Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Artikel 2 og 8 i traktaten 
fastsætter, at ligestilling mellem kvinder 
og mænd er en del af Unionens 
værdigrundlag, og at Unionen i alle sine 
aktiviteter tilstræber at fjerne uligheder og 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder. Derfor bør integration af 
kønsaspektet, herunder kønsrelateret 
budgettering, gennemføres i alle 
Unionens politikker og bestemmelser.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
herunder principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, til at udpege 
nationale reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
selv deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformer. Disse strategier bør fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen.

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
herunder målene i den europæiske grønne 
pagt, principperne i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder og De Forenede 
Nationers verdensmål for bæredygtig 
udvikling, til at udpege nationale 
reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. Som en del af målene for 
det europæiske semester behandles også 
strukturreformer baseret på solidaritet, 
integration og social retfærdighed med 
henblik på at skabe 
kvalitetsarbejdspladser og vækst, sikre lige 
muligheder og adgang til muligheder og 
social beskyttelse, beskytte sårbare 
grupper og forbedre levestandarden for 
alle. Medlemsstaterne udvikler selv deres 
egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformer. Disse strategier bør fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
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med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
stærke økonomiske og sociale strukturer 
hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk og socialt betingede 
udfordringer er blevet forstærket af covid-
19, navnlig for kvinder og piger som følge 
af eksisterende uligheder. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle og sociale velfærdssystemer, 
der bygger på stærke økonomiske og 
sociale strukturer, som sikrer en ordentlig 
levestandard, hjælper medlemsstaterne til 
at reagere mere effektivt på chok og til 
hurtigere at komme på fode igen bagefter. 
De mellemsigtede og langsigtede 
konsekvenser af covid-19-krisen vil i 
meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt 
medlemsstaternes økonomier kommer sig 
over krisen, hvilket igen afhænger af det 
finanspolitiske råderum, medlemsstaterne 
har til at træffe foranstaltninger til at 
afbøde krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, og af deres økonomiers 
resiliens. Reformer og investeringer, der 
skal afhjælpe strukturelle svagheder i 
økonomierne og styrke deres økonomiske, 
sociale, økologiske og administrative 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen 
samt undgåelige afsmittende chokeffekter 
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mellem medlemsstaterne eller inden for 
Unionen som helhed med konvergens- og 
samhørighedsmæssige udfordringer til 
følge.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Medlemsstaternes sociale 
velfærdssystemer sikrer, at samfund og 
borgere forsynes med de integrerede 
tjenester og økonomiske ydelser, der er 
nødvendige for at føre et anstændigt liv, 
og dækker følgende indsatsområder: 
social sikring, sundhed, uddannelse, 
boliger, beskæftigelse, retsvæsen og 
sociale tjenester for sårbare grupper. De 
spiller en central rolle for at opnå en 
socialt bæredygtig udvikling og fremme 
lighed og social retfærdighed. På grund af 
covid-19-krisen befinder 
medlemsstaternes sociale 
velfærdssystemer sig i en hidtil uset 
presset og overbelastet situation, fordi de 
ikke blev udformet til at dække de 
stigende sociale behov i en 
sundhedsmæssig og økonomisk 
nødsituation. Det er nødvendigt at styrke 
de sociale velfærdssystemer på en sådan 
måde, at de kan levere resultater og 
hjælpe hele befolkningen, navnlig i 
krisesituationer eller ved systemiske chok.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) De økonomiske konsekvenser af 
covid-19-krisen har medført en alvorlig 
indskrænkning af det finanspolitiske 
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råderum i mange medlemsstater, hvilket 
undergraver deres evne til at gennemføre 
vigtige reformer og 
investeringsprioriteringer. Selv om det 
europæiske semester repræsenterer 
Unionens ramme til identificering af 
økonomiske reformer og 
investeringsprioriteringer, er behovet for 
genopretning og opbygning af resiliens, 
som er blevet fremhævet af covid-19, mere 
vidtgående og går ud over området for 
økonomisk politik, hvorfor det er 
nødvendigt at prioritere dette på passende 
vis i forbindelse med udformningen og 
etableringen af det europæiske semester.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen og frigør 
vækstpotentiale, er blandt Unionens 
politiske prioriteter. De er derfor af 
afgørende betydning for at skabe en 
bæredygtig genopretning og understøtte 
øget økonomisk og social konvergens. 
Dette er endnu mere nødvendigt efter 
pandemikrisen for at bane vejen for en 
hurtig genopretning.

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
og samfund en høj grad af resiliens, 
forbedrer tilpasningsevnen, frigør inklusivt 
vækstpotentiale og sikrer tilpasning til den 
teknologiske udvikling, er blandt Unionens 
politiske prioriteter. De er derfor af 
afgørende betydning for at skabe en 
bæredygtig genopretning og understøtte 
øget økonomisk og social konvergens. Selv 
før covid-19-krisen undergik Unionens 
økonomier og samfund en proces med 
gennemgribende ændringer som følge af 
klimaforandringer, miljømæssige, digitale 
og demografiske udfordringer og 
manglende sociale investeringer. Dette er 
endnu mere nødvendigt efter 
pandemikrisen for at bane vejen for en 
hurtig genopretning. Social bæredygtighed 
og inklusion skal være en hjørnesten i 
processen med opbygning af inklusive og 
resiliente samfund.



AD\1213057DA.docx 9/65 PE655.646v01-00

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Under covid-19-krisen har 
kvinderne været med fremme i første 
række, da de udgør størstedelen af 
sundhedsarbejderne i hele Unionen, hvor 
de har forenet ubetalt omsorgsarbejde 
med deres arbejdsmæssige ansvar, hvilket 
hele tiden bliver sværere for især 
eneforsørgerfamilier, der for 85 % 
vedkommende har en kvinde som 
familieoverhoved. Investeringer i robust 
plejeinfrastruktur er af afgørende 
betydning for at sikre lighed mellem 
kvinder og mænd, styrke kvinders 
økonomiske stilling, opbygge resiliente 
samfund, bekæmpe usikre 
ansættelsesforhold i kvindedominerede 
sektorer, fremme jobskabelse samt for at 
forebygge fattigdom og social udstødelse. 
Sådanne investeringer har desuden en 
positiv indvirkning på BNP, fordi de giver 
flere kvinder mulighed for at deltage i 
lønnet arbejde.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i den 
økonomiske og sociale genopretning og 
styrke potentialet for bæredygtig vækst på 
lang sigt, øge den sociale resiliens og 
samhørighed og forhindre stigende 
ulighed og fattigdom. Investeringer i 
grønne og digitale teknologier, kapaciteter 
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andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

og processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og for 
at bidrage til at skabe og bevare 
kvalitetsarbejdspladser og opbygge 
resiliente arbejdsmarkeder. Dette vil også 
medvirke til at gøre Unionen mere resilient 
og mere uafhængig ved at diversificere de 
vigtigste forsyningskæder.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
indføre en mekanisme, der muliggør 
tildeling af direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer, som er knyttet 
til de landespecifikke henstillinger, som 
Kommissionen har fremsat inden for 
rammerne af det europæiske semester, 
samt til at intensivere offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne, navnlig i betragtning af 
målene i den nye strategi for bæredygtig 
vækst, der er fremlagt i den europæiske 
grønne pagt, principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 
med henblik på at opnå social og 
territorial samhørighed. Faciliteten bør 
være omfattende og desuden nyde godt af 
de erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 



AD\1213057DA.docx 11/65 PE655.646v01-00

DA

og programmer.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Faciliteten bør sikre synergier med 
og supplere InvestEU og give 
medlemsstaterne mulighed for i deres 
genopretnings- og resiliensplan at 
allokere et beløb, der skal udbetales 
gennem InvestEU for at understøtte 
solvensen for selskaber, der er etableret i 
medlemsstaterne, samt forberedelses-, 
overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter for denne.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål.

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og miljømæssig 
bæredygtighed og til at sikre en retfærdig 
omstilling, som ikke lader nogen i stikken, 
samt nå det overordnede mål om, at 37 % 
af udgifterne under EU-budgettet skal 
understøtte klimamål, idet der ikke skal 
bevilges midler til foranstaltninger, som 
påvirker vejen hen imod et klimaneutralt 
EU i 2050 negativt. I betragtning af at 
2030-dagsordenen kræver en holistisk og 
tværsektoriel politisk tilgang for at sikre, 
at de økonomiske, sociale og 
miljømæssige udfordringer tackles samlet, 
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er det nødvendigt at give tilsvarende 
prioritet til social bæredygtighed inden for 
rammerne af faciliteten.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Faciliteten skal, i lyset af at den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
udgør Europas sociale strategi, som har 
til formål at sikre, at omstillingerne i 
forbindelse med klimaneutralitet og de 
digitale og demografiske forandringer 
samt genopretningen efter covid-19-krisen 
er socialt retfærdige og rimelige, bidrage 
til at gennemføre søjlens 20 principper og 
til at nå delmålene og slutmålene for 
sociale fremskridt.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at gøre det muligt at træffe 
foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk styring, 
med henblik på at sikre ensartede 
gennemførelsesbetingelser, bør Rådet 
tillægges beføjelse til på forslag af 
Kommissionen og ved 
gennemførelsesretsakter at suspendere 
fristen for vedtagelse af afgørelser om 
forslag til genopretnings- og resiliensplaner 
og at suspendere betalinger under denne 
facilitet i tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til de relevante 
tilfælde, der vedrører den økonomiske 
styringsproces som fastlagt i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
XXX/XX [CPR] (...). Rådet bør tillige 

(13) For at gøre det muligt at træffe 
foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk styring, 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
suspendere eller ophæve suspensionen af 
fristen for vedtagelse af afgørelser om 
forslag til genopretnings- og resiliensplaner 
og, helt eller delvist, at suspendere 
betalinger under denne facilitet i tilfælde af 
væsentlig manglende overholdelse i 
relation til de relevante tilfælde, der 
vedrører den økonomiske styringsproces 
som fastlagt i Europa-Parlamentets og 
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tillægges beføjelse til på forslag af 
Kommissionen at ophæve disse 
suspensioner ved gennemførelsesretsakter 
i relation til de samme relevante tilfælde.

Rådets forordning (EU) XXX/XX [CPR] 
(...). Afgørelsen om at suspendere 
betalingerne bør ikke finde anvendelse, 
hvis den generelle undtagelsesklausul er 
blevet aktiveret. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet. 

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Anvendelsesområdet for faciliteten 
bør omfatte politikområder med relation 
til økonomisk, social og territorial 
samhørighed, den grønne og den digitale 
omstilling, sundhed, konkurrenceevne, 
iværksætteri, resiliens, produktivitet, 
stabilitet i de finansielle systemer, kultur 
uddannelse og færdigheder, børne- og 
ungdomspolitikker, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, offentlige 
sundhedssystemer samt politikker, der er i 
overensstemmelse med den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og bidrager til 
at gennemføre dens principper, såsom 
social beskyttelse, arbejdspladser af høj 
kvalitet og investeringer, ligestilling 
mellem kønnene, integration af personer 
med handicap, dialog med 
arbejdsmarkedets parter, som styrker 
demokratiske systemer, herunder effektive 
og uafhængige retssystemer samt 
mediepluralisme og mediefrihed.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være at fremme økonomisk, social og 
territorial samhørighed og bidrage til at 
nå målene i Unionens politikker, FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
Parisaftalen, at styrke det indre marked, 
at skabe robuste økonomiske og sociale 
strukturer og resiliente arbejdsmarkeder, 
at tackle demografiske udfordringer samt 
at styrke den administrative og 
institutionelle kapacitet. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser, navnlig for 
sårbare grupper, samt støtte den grønne og 
den digitale omstilling, der skal medvirke 
til at opnå et klimaneutralt Europa senest i 
2050, og på den måde bidrage til at 
genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
skabelsen af kvalitetsjob, bæredygtig 
vækst, kønsligestilling, innovativ og 
bæredygtig genindustrialisering, 
infrastruktur, reformer af uddannelses- 
og erhvervsuddannelsessystemerne og 
systemerne til omskoling og 
opkvalificering samt støtte reformer i de 
medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta, med henblik på at gøre det lettere 
at indføre euroen som deres nationale 
valuta.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Facilitetens specifikke mål bør 
være at yde finansiel støtte med henblik på 
at nå de delmål og slutmål for reformer og 
investeringer, som er fastlagt i 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Dette specifikke mål bør forfølges i tæt 
samarbejde med de berørte medlemsstater.

(15) Facilitetens specifikke mål bør 
være at yde finansiel støtte til 
medlemsstaterne med henblik på at sætte 
skub i projekter, der fremmer udviklingen 
i medlemsstaterne, sikrer investeringer i 
produktive og strategiske sektorer og 
spiller en strukturmæssig rolle ved at 
levere universelle og gratis offentlige 
tjenester af høj kvalitet. Dette specifikke 
mål bør forfølges med behørig respekt for 
de specifikke udviklingsstrategier i de 
berørte medlemsstater, som yder et 
meningsfuldt bidrag ved at levere 
umiddelbare svar på virkningerne af 
covid-19-krisen og offentlige 
investeringer, der spiller en 
strukturmæssig rolle med hensyn til at 
sikre den sociale og territoriale 
samhørighed i medlemsstaterne og i 
Unionen.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Med henblik på at sikre bred 
tilslutning til de tilstræbte reformer bør de 
medlemsstater, der ønsker at benytte sig af 
faciliteten, som led i processen for 
udarbejdelse af genopretnings- og 
resiliensplanerne og i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser i 
partnerskabskodeksen under 
samhørighedspolitikken konsultere 
regionale og lokale myndigheder, 
kommuner og andre interessenter, 
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fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

herunder arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer, samt de 
nationale parlamenter. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med Unionens 
strategiske uafhængighed, FN's 
verdensmål for bæredygig udvikling, 
Unionens forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen og princippet om "ikke at 
gøre skade", med de landespecifikke 
udfordringer og prioriteter, der er 
identificeret inden for rammerne af det 
europæiske semester, navnlig dem, som 
har relation til sociale og 
beskæftigelsesmæssige politikker, og som 
tager hensyn til de specifikke indikatorer, 
der er fastsat for hver enkelt medlemsstat, 
med de nationale reformprogrammer, de 
nationale energi- og klimaplaner, planerne 
for retfærdig omstilling samt med de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør også indeholde 
specifikke sociale indikatorer, der skal 
nås, og en kønsspecifik 
konsekvensanalyse, der er i 
overensstemmelse med målene i den 
europæiske strategi for ligestilling mellem 
mænd og kvinder 2020-2025. For at 
fremme tiltag, der falder ind under 
prioriteterne for den europæiske grønne 
pagt og den digitale dagsorden, 
børnegarantien, ungdomsgarantien og 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, bør planen også 
omfatte foranstaltninger, som er relevante 
for og bidrager direkte til de seks 
politikområder, der er udpeget i denne 
forordning. Foranstaltningerne bør gøre 
det muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter. 
Medlemsstaterne bør sikre, at 
arbejdsmarkedets parter høres ved 
udformningen af de nationale 



AD\1213057DA.docx 17/65 PE655.646v01-00

DA

genopretnings- og resiliensplaner, og at 
de får mulighed for at give udtryk for 
deres synspunkter på et tidligt tidspunkt.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Med henblik på at skabe et oplyst 
grundlag for udarbejdelsen og 
gennemførelsen af medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensplaner bør 
Rådet som led i det europæiske semester 
kunne drøfte, hvordan det står til med 
genopretningen, resiliensen og 
tilpasningsevnen i Unionen. For at sikre 
hensigtsmæssig evidens bør disse 
drøftelser ske på grundlag af 
Kommissionens strategiske og analytiske 
oplysninger, som er tilgængelige inden for 
rammerne af det europæiske semester, og, 
hvis de foreligger, på grundlag af 
oplysningerne om gennemførelsen af 
planerne i de foregående år.

(18) Med henblik på at skabe et oplyst 
grundlag for udarbejdelsen og 
gennemførelsen af medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensplaner bør 
Europa-Parlamentet og Rådet som led i 
det europæiske semester kunne drøfte, 
hvordan det står til med genopretningen, 
resiliensen og tilpasningsevnen i Unionen. 
For at sikre hensigtsmæssig evidens bør 
disse drøftelser ske på grundlag af 
Kommissionens strategiske og analytiske 
oplysninger, som er tilgængelige inden for 
rammerne af det europæiske semester, og, 
hvis de foreligger, på grundlag af 
oplysningerne om gennemførelsen af 
planerne i de foregående år.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger med henblik på dens 
gennemførelsen, oplysninger om 
omfanget af høringen af de regionale og 
lokale myndigheder og af andre 
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jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationer, 
som er blevet gennemført forud for 
fremlæggelsen af planen, herunder delmål 
og slutmål, oplysninger om genopretnings- 
og resiliensplanens forventede virkninger 
for målene i den europæiske grønne pagt, 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og FN's verdensmål 
for bæredygtig udvikling, navnlig 
potentialet for bæredygtig vækst, skabelse 
af kvalitetsarbejdspladser og økonomisk 
og social resiliens, samt om de sociale 
indikatorer, der skal forbedres i 
overensstemmelse med principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling. Den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for og 
bidrager direkte til den grønne og den 
digitale omstilling, og, hvor det er 
relevant, et skøn over den grønne og den 
digitale omstillings indvirkninger i form 
af tabte arbejdspladser og mangel på 
social beskyttelse samt passende 
foranstaltninger til afhjælpning af disse 
problemer. Den bør tillige indeholde en 
redegørelse for den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, og bør også vise, 
hvordan planen forventes at bidrage til 
kønsligestilling og kønsbalanceret vækst 
og jobskabelse. Der bør tilstræbes og opnås 
et tæt samarbejde mellem Kommissionen 
og medlemsstaterne gennem hele 
processen.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de (22) Kommissionen bør vurdere de 
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genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til den grønne og den digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat og med deltagelse af 
arbejdsmarkedsparter og 
civilsamfundsorganisationer. 
Kommissionen vil respektere det nationale 
ejerskab til processen fuldt ud og vil derfor 
tage hensyn til den begrundelse og de 
elementer, som den berørte medlemsstat 
fremsætter, og vil vurdere, om den af 
medlemsstaten foreslåede genopretnings- 
og resiliensplan forventes effektivt at 
håndtere de udfordringer, der er 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester; 
om planen indeholder foranstaltninger, der 
effektivt bidrager til den grønne og den 
digitale omstilling og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, skabelsen 
af kvalitetsarbejdspladser og økonomisk 
og social resiliens, afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, 
navnlig for sårbare grupper og unge, og 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
strategiske autonomi og Unionens og 
medlemsstaternes forpligtelser, navnlig 
Parisaftalen, FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, samt 
medvirke til at fremme den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og til at 
reducere de infrastrukturelle mangler. om 
den begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien, 
beskæftigelsen og social fremgang, om 
den foreslåede genopretnings- og 
resiliensplan indeholder foranstaltninger til 



PE655.646v01-00 20/65 AD\1213057DA.docx

DA

gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at bidrage til udarbejdelsen af 
planer af høj kvalitet og bistå 
Kommissionen i forbindelse med 
vurderingen af de genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne 
indgiver, og af, i hvor høj grad de relevante 
kriterier er opfyldt, bør der fastsættes 
bestemmelser om anvendelse af 
ekspertrådgivning og, efter anmodning fra 
medlemsstaterne, peerrådgivning.

(24) For at bidrage til udarbejdelsen af 
planer af høj kvalitet og bistå 
Kommissionen i forbindelse med 
vurderingen af de genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne 
indgiver, og af, i hvor høj grad de relevante 
kriterier er opfyldt, bør der fastsættes 
bestemmelser om anvendelse af 
ekspertrådgivning og, efter anmodning fra 
medlemsstaterne, peerrådgivning. Når 
denne ekspertise vedrører 
arbejdsmarkedsrelaterede politikker, 
informeres arbejdsmarkedets parter og 
inddrages efterhånden. Der bør ikke 
anmodes om teknisk bistand på områder, 
der helt eller delvist hører under 
arbejdsmarkedets parters ansvarsområde, 
medmindre arbejdsmarkedets parter 
erklærer sig enige heri. Sådanne 
aktiviteter må ikke undergrave 
arbejdsmarkedets parters rolle eller true 
overenskomstforhandlingernes 
uafhængighed.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning



AD\1213057DA.docx 21/65 PE655.646v01-00

DA

Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 6,8 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater. Kommissionen bør vurdere 
anmodningen om lånebistand inden for to 
måneder fra datoen for anmodningen.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder, 
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herunder hvis ændringer af de sociale og 
økonomiske indikatorer i væsentligt 
omfang berører den oprindelige plan, som 
den pågældende medlemsstat har indgivet, 
ikke længere, helt eller delvist, kan indfri 
målene i genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder relevante 
delmål og slutmål, kan den berørte 
medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at 
ændre eller erstatte afgørelsen. 
Medlemsstaten bør med henblik herpå 
kunne foreslå ændringer af 
genopretnings- og resiliensplanen og gøre 
brug af instrumentet for teknisk bistand.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32b) Hvis Kommissionen træffer 
afgørelse om at suspendere tildelt 
finansiering til en medlemsstat som følge 
af mangler med hensyn til 
retsstatsprincippet, bør foranstaltninger 
på regionalt og lokalt plan, der er 
støtteberettigede, fortsat være omfattet af 
faciliteten.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32c) Medlemsstater med 
uforholdsmæssigt store ubalancer, 
medlemsstater uden for euroområdet og 
medlemsstater, hvis strukturelle udvikling 
halter væsentligt bagefter, bør i deres 
genopretnings- og resiliensplaner kunne 
foreslå reformer, der har til formål at 
tackle de problemer, der har ført til 
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sådanne uforholdsmæssigt store 
ubalancer.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Medlemsstaterne bør sikre, at 
kommunikationsaktiviteter, navnlig 
vedrørende forpligtelsen til at synliggøre 
den støtte, der ydes inden for rammerne af 
faciliteten, formidles hensigtsmæssigt på 
det relevante regionale og lokale niveau 
via flere forskellige kanaler på en 
ikkediskriminerende måde.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for anvendelsen af 
denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende 
betalingen af den finansielle støtte ved 
opnåelse af de relevante delmål og 
slutmål bør udøves af Kommissionen i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 efter den deri omhandlede 
13 undersøgelsesprocedure13. Efter 
vedtagelse af en gennemførelsesretsakt 
bør den berørte medlemsstat og 

(39) Beføjelsen til at vedtage retsakter 
bør delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår fastlæggelsen 
af de genopretnings- og resiliensplaner, der 
skal gennemføres af medlemsstaterne, og 
det tilsvarende finansielle bidrag, de skal 
tildeles. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet. Efter vedtagelse af 
en delegeret retsakt bør den berørte 
medlemsstat og Kommissionen kunne 
aftale visse operationelle ordninger af 
teknisk karakter, der mere detaljeret 
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Kommissionen kunne aftale visse 
operationelle ordninger af teknisk karakter, 
der mere detaljeret fastsætter aspekter af 
gennemførelsen med hensyn til tidsplanen, 
indikatorer for delmål og slutmål samt 
adgang til underliggende data. For at sikre 
den fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
finder anvendelse på denne forordning. 
Disse regler er fastlagt i finansforordningen 
og regulerer navnlig proceduren for 
opstilling og gennemførelse af budgettet 
ved hjælp af tilskud, udbud, priser og 
indirekte gennemførelse og sikrer kontrol 
med de finansielle aktørers ansvar. Regler 
vedtaget med hjemmel i artikel 322 i 
traktaten vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, 
eftersom overholdelsen retsstatsprincippet, 
et uafhængigt retsvæsen, mediepluralisme 
og mediefrihed er afgørende 
forudsætninger for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

________________________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
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Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne og 
den digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle 
systemers stabilitet.

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal ved at skabe en bedre 
fremtid for den næste generation, 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, fremme 
vækstfremmende reformer og styrke det 
indre marked, henvise til følgende seks 
politikområder:

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) grøn omstilling under hensyntagen 
til målsætningerne i den europæiske 
grønne pagt

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) digital omstilling under 
hensyntagen til målsætningerne i den 
digitale dagsorden

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
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Artikel 3 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) økonomisk samhørighed, 
produktivitet og konkurrenceevne under 
hensyntagen til målsætningerne i 
Unionens strategier på industri- og SMV-
området

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) social samhørighed under 
hensyntagen til den europæiske søjle for 
sociale rettigheder

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) interinstitutionel resiliens og 
kapacitetsopbygning

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) politikker for EU-
genopretningsinstrumentet under 
hensyntagen til målsætningerne i 
ungdomsgarantien og børnegarantien.

Ændringsforslag 35
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Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
1. Anvendelsen af denne forordning 
sker under fuldstændig overholdelse af 
artikel 152 i traktaten, og de i medfør af 
denne forordning udarbejdede nationale 
genopretnings- og resiliensplaner 
respekterer national praksis og nationale 
institutioner, der beskæftiger sig med 
løndannelse. Denne forordning 
overholder artikel 28 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og berører følgelig ikke retten 
til at forhandle, indgå eller håndhæve 
kollektive aftaler eller til at træffe 
kollektive foranstaltninger i 
overensstemmelse med national ret og 
praksis.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på 
den måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge.

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
bidrage til at imødegå udfordringerne 
inden for de seks politikområder, der er 
omhandlet i artikel 3, og derigennem 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser, støtte den 
grønne og den digitale omstilling, 
medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale, fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, fremme 
bæredygtig vækst og skabe europæisk 
merværdi.
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Faciliteten bidrager til at nå 
målene for Unionens politikker, Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen og 
til at styrke det indre marked, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
samt FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling ved at gennemføre 
foranstaltninger, der:

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral Union senest i 2050, til en 
retfærdig omstilling med støtte til de 
hårdest ramte regioner, til mobilitet og 
infrastruktur, til bekæmpelse af 
energifattigdom, til fremme af energi- og 
ressourceeffektivitet, til vedvarende 
energikilder, til opnåelse af 
energidiversificering og energisikkerhed 
samt til foranstaltninger inden for 
landbruget, fiskeriet og i forbindelse med 
den bæredygtige udvikling af 
landdistrikter og grænseregioner

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidrager til digitalisering og 
udvidelse af den rolle, som offentlige 
arbejdsformidlinger spiller, og som 
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fremmer digital infrastruktur, forbedrer 
adgangen til digitalt arbejde og fremmer 
udviklingen af digitale færdigheder

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bidrager til at opbygge resiliente 
arbejdsmarkeder med ordentlige 
arbejdsvilkår, til at styrke det indre 
marked, til at fremme investeringer og 
støtte processen med opadgående 
økonomisk og social konvergens, til at 
fremme mulighederne for iværksættere og 
deres færdigheder, til at skabe et gunstigt 
miljø for investeringer og SMV'er, 
herunder innovativ og bæredygtig 
genindustrialisering og investeringer i 
industrisektoren, til at konsolidere 
Unionens produktive og strategiske 
kapacitet og udvikle industrielle 
økosystemer, samt til at støtte 
medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta, i deres bestræbelser på at indføre 
den fælles valuta

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidrager til social inklusion, 
styrkelse af social sikring, sociale 
velfærdssystemer og beskyttelsessystemer, 
social dialog, udvikling af social 
infrastruktur, kvalitetsjob, inklusion af 
personer med handicap, kønsligestilling, 
bekæmpelse af fattigdom og ulighed, 
lønforskellen mellem kønnene, passende 
ordninger for familieorlov og fleksible 
arbejdsordninger samt øget deltagelse af 
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kvinder på arbejdsmarkedet, herunder ved 
at sikre lige muligheder og 
karriereudvikling

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) – litra e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) bidrager til at styrke 
medlemsstaternes og deres respektive 
regionale og lokale myndigheders 
administrative og institutionelle kapacitet 
i forbindelse med de udfordringer, som 
institutioner, statsforvaltninger, offentlige 
administrationer og økonomiske og 
sociale sektorer står over for, med henblik 
på at forbedre folkesundheden og de 
offentlige sundhedssystemer, herunder 
forbedring af kriseberedskabskapaciteten, 
udvikling af kvalitetsprægede sundheds- 
og hjemmehjælpsydelser til en 
overkommelig pris, sikrere og mere 
tilgængelige plejehjem og plejecentre af 
højere kvalitet, medicinsk udstyr og 
tilgængelige sundhedstjenester for alle 
borgere, foranstaltninger til forbedring af 
de offentlige institutioners kapacitet til at 
sikre mobile og grænseoverskridende 
arbejdstageres rettigheder, herunder 
sørge for, at de har sikre og lige 
arbejdsvilkår, lønninger i 
overensstemmelse med lovgivningen og 
alle nødvendige oplysninger, og som 
bidrager til at styrke stabiliteten i de 
finansielle systemer, styrke effektive og 
uafhængige retssystemer samt til at 
fremme mediepluralisme og mediefrihed

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) – litra f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) der bidrager til at tackle 
demografiske udfordringer, kultur, 
uddannelse, livslang læring og 
erhvervsrettet grund-, efter- og 
videreuddannelse, herunder udvikling af 
nationale og regionale opkvalificerings- 
og omskolingsstrategier og -tiltag, 
forbedret prognosticering af 
arbejdsmarkedets udvikling, børne- og 
ungdomspolitikker, lige muligheder og 
adgang for alle, pensionsreformer med 
fokus på bæredygtigheden og 
tilstrækkeligheden af pensionsordninger 
for arbejdstagere og selvstændige samt 
lige muligheder for kvinder og mænd med 
hensyn til at optjene pensionsrettigheder

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på opfyldelse af det 
overordnede mål er genopretnings- og 
resiliensfacilitetens specifikke mål at yde 
finansiel støtte til medlemsstaterne med 
henblik på at nå de delmål og slutmål for 
reformer og investeringer, som er fastlagt i 
deres genopretnings- og resiliensplaner. 
Dette specifikke mål skal forfølges i tæt 
samarbejde med de berørte medlemsstater.

2. Med henblik på opfyldelse af det 
overordnede mål er genopretnings- og 
resiliensfacilitetens specifikke mål at yde 
finansiel støtte til medlemsstaterne med 
henblik på at nå de delmål og slutmål for 
reformer og investeringer, som er fastlagt i 
deres genopretnings- og resiliensplaner, 
idet der tages højde for, at økonomiske 
forskelle, social ulighed og dårlig social 
sikring har afsmittende virkninger, der 
undergraver EU's samlede stabilitet. Dette 
specifikke mål skal forfølges i tæt 
samarbejde med de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater uden for 
euroområdet med et væsentligt strukturelt 
udviklingsefterslæb kan foreslå 
genopretnings- og resiliensplaner, der 
adresserer deres problemer.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Reformer og investeringer, som 
medlemsstaterne har iværksat efter den 
1. februar 2020, er støtteberettigede under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1, litra a), omhandlede 
beløb kan også dække udgifter til de 
forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af hvert instrument og for 
at nå dets mål, herunder navnlig 
undersøgelser, ekspertmøder og 
informations- og kommunikationstiltag, 
såsom institutionel kommunikation om 
Unionens politiske prioriteter, for så vidt 
de angår denne forordnings formål, 
udgifter i forbindelse med IT-netværk, der 
fokuserer på informationsbehandling og -
udveksling, institutionelle IT-værktøjer 
samt alle andre udgifter til teknisk og 
administrativ støtte, som Kommissionen 
afholder i forbindelse med forvaltningen 

2. De i stk. 1, litra a), omhandlede 
beløb kan også dække udgifter til de 
forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af hvert instrument og for 
at nå dets mål, for så vidt de angår denne 
forordnings formål, og forudsat at der 
ikke er tale om tiltag, som er berettiget til 
teknisk bistand i henhold til artikel 7 i 
forordning ... [om instrumentet for 
teknisk støtte, 2020/0103 (COD)]. Hvis en 
medlemsstat med dispensation som 
omhandlet i artikel 139, stk. 1, i TEUF 
ikke gør brug af den tildelte støtte, kan 
Kommissionen stille denne støtte til 
rådighed for forslag udarbejdet efter 
høring af regionale og lokale 
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af hvert instrument. Udgifterne kan også 
omfatte omkostninger til andre 
støtteaktiviteter såsom kvalitetskontrol og 
overvågning af projekter i marken og 
omkostninger til peerrådgivning og 
eksperter i forbindelse med vurdering og 
gennemførelse af reformer og 
investeringer.

myndigheder og andre interessenter, 
herunder arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer, med henblik 
på at fremme en åben debat til støtte for 
tiltag til fremme af forskning, offentlig 
debat og udbredelse af information om de 
reformer, der er nødvendige for at 
håndtere de negative konsekvenser af 
covid-19-pandemien.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til et af de tilfælde, 
der er omhandlet i artikel 15, stk. 7, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
(...) [CPR], vedtager Rådet på forslag fra 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en afgørelse om 
suspension af fristen for vedtagelse af de 
afgørelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2, eller om suspension af 
betalinger under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.

1. I tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til et af de tilfælde, 
der er omhandlet i artikel 15, stk. 7, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
(...) [CPR], vedtager Kommissionen en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 27a med henblik på suspension af 
fristen for vedtagelse af de afgørelser, der 
er omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2, eller 
hel eller delvis suspension af betalinger 
under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Afgørelsen om suspension af 
betalinger som omhandlet i første afsnit 
finder anvendelse på 
betalingsanmodninger, der er indgivet 
efter datoen for afgørelsen om 
suspension.
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Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
 Artikel 9 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Suspensionen af den i artikel 17 
omhandlede frist gælder fra dagen efter 
vedtagelsen af den afgørelse, der er 
omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Afgørelsen om at suspendere 
betalingerne, jf. stk. 1, finder ikke 
anvendelse, hvis den generelle 
undtagelsesklausul er aktiveret.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et af de tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 11, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
[...], gør sig gældende, vedtager Rådet på 
forslag af Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en afgørelse om 
ophævelse af suspensionen af den frist eller 
de betalinger, der er omhandlet i 
foregående stykke.

2. Hvis et af de tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 11, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
[...], gør sig gældende, vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 27a med 
henblik på ophævelse af suspensionen af 
den frist eller de betalinger, der er 
omhandlet i foregående stykke. De 
relevante procedurer eller betalinger 
genoptages dagen efter ophævelsen af 
suspensionen.
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis Kommissionen træffer 
afgørelse om at suspendere tildelt 
finansiering til en medlemsstat på grund 
af mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet, tildeles der fortsat 
midler fra faciliteten til støtteberettigede 
foranstaltninger på regionalt og lokalt 
plan.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Lånestøtten til den berørte 
medlemsstats genopretnings- og 
resiliensplan må ikke være større end 
forskellen mellem de samlede 
omkostninger til genopretnings- og 
resiliensplanen (revideret, hvis det er 
relevant) og det maksimale finansielle 
bidrag omhandlet i artikel 10. 
Maksimumslånebeløbet for hver 
medlemsstat må ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst.

4. Lånestøtten til den berørte 
medlemsstats genopretnings- og 
resiliensplan må ikke være større end 
forskellen mellem de samlede 
omkostninger til genopretnings- og 
resiliensplanen (revideret, hvis det er 
relevant) og det maksimale finansielle 
bidrag omhandlet i artikel 10. 
Maksimumslånebeløbet for hver 
medlemsstat må ikke overstige 6,8 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
håndtere manglerne for så vidt angår de i 
artikel 2 i traktaten om Den Europæiske 
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Union forankrede værdier

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen tager hensyn 
til de holdninger, der er modtaget fra 
nonprofitcivilsamfundsorganisationer og 
lokale eller regionale myndigheder i 
medlemsstaten

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år. 
Genopretnings- og resiliensplaner, der er 
berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke.

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år. 
Genopretnings- og resiliensplaner, der er 
berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke. Ved forberedelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne kan 
medlemsstaterne gøre brug af 
instrumentet for teknisk støtte i 
overensstemmelse med forordning 
XX/YYYY [om oprettelse af et instrument 
for teknisk støtte].

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I tråd med den europæiske grønne 
pagt som Europas strategi for bæredygtig 
vækst og med omsættelsen i praksis af 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling skal mindst 37 % af 
beløbet for hver genopretnings- og 
resiliensplan bidrage til at integrere 
klima- og biodiversitetsforanstaltninger 
og mål for miljømæssig bæredygtighed. 
Kommissionen vedtager ved hjælp af en 
delegeret retsakt den relevante metode til 
at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde 
dette krav.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I tråd med den europæiske søjle 
for sociale rettigheder som Europas 
strategi for sociale fremskridt skal en 
betydelig del af beløbet for hver 
genopretnings- og resiliensplan bidrage til 
at gennemføre målene i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder. 
Kommissionen vedtager ved hjælp af en 
delegeret retsakt den relevante metode til 
at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde 
dette krav.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. I tråd med 
genopretningsinstrumentet Next 
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Generation EU's fremtidsorienterede 
karakter og i anerkendelse af betydningen 
af dagsordenen for digitale færdigheder, 
børnegarantien og ungdomsgarantien, 
skal hver enkelt genopretnings- og 
resiliensplan bidrage til, at der tages hånd 
om risikoen for langvarig skade på unges 
fremtidsudsigter på arbejdsmarkedet og 
deres generelle trivsel gennem omfattende 
beskæftigelses-, uddannelses- og 
kvalifikationsløsninger og tiltag rettet 
mod unge.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for de i artikel 3 fastsatte 
politikområder samt territorial, social og 
økonomisk ssamhørighed, samtidig med 
at der tages hensyn til de 
investeringsbehov og -udfordringer, der er 
knyttet til regionale og lokale skævheder. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
bidrage til Unionens strategiske 
autonomi, til omstillingen til 
klimaneutralitet senest i 2050 og til social 
bæredygtighed ved at gennemføre den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
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omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

______________________________ ________________________
21Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

22 […] 22 […]

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 14– stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Genopretnings- og 
resiliensplanerne udarbejdes efter høring 
af regionale og lokale myndigheder og 
andre interessenter, herunder 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer, i 
overensstemmelse med artikel 6 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
XX/xx1a.
____________________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) XX/xx af XX om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og 
om finansielle regler for nævnte fonde og 
for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden 
for Intern Sikkerhed og instrumentet for 
grænseforvaltning og visa (EUT L ...).

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Under hensyntagen til den 
teknologiske udvikling kan faciliteten 
bidrage til vedtagelsen af integrerede 
planer for investering i digital 
infrastruktur og digitale færdigheder samt 
fastlæggelsen af en effektiv 
finansieringsramme med det formål at 
sikre den størst mulige konkurrenceevne 
for de europæiske regioner.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den af den berørte medlemsstat 
forelagte genopretnings- og resiliensplan 
skal udgøre et bilag til dens nationale 
reformprogram skal indgives officielt 
senest den 30. april. Medlemsstaterne kan 
indgive udkast til planer fra den 15. 
oktober det foregående år sammen med 
budgetforslaget for det følgende år.

2. Den af den berørte medlemsstat 
forelagte genopretnings- og resiliensplan 
skal udgøre et bilag til dens nationale 
reformprogram skal indgives officielt 
senest den 30. april. Medlemsstaterne kan 
indgive udkast til planer fra den 
15. oktober det foregående år sammen med 
budgetforslaget for det følgende år. Disse 
udkast til planer forelægges 
arbejdsmarkedets parter til høring senest i 
februar inden fristen for den officielle 
indgivelse af planen for Kommissionen i 
april måned, således at arbejdsmarkedets 
parter har mindst 30 dage til at fremsende 
deres skriftlige svar.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en redegørelse for, hvordan man 
forventer at håndtere de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 

a) en redegørelse for, hvordan de 
udfordringer og prioriteter, der er 
identificeret inden for rammerne af det 
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der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester

europæiske semester, formentlig vil blive 
håndteret, navnlig hvad angår 
udfordringer og prioriteter i relation til 
sociale politikker og 
beskæftigelsespolitikker

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens

b) en redegørelse for, hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, skaber arbejdspladser af 
høj kvalitet og økonomisk og social 
resiliens, reducerer de infrastrukturelle 
mangler, afbøder krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser for så vidt angår de 
mest sårbare grupper og unge samt den 
økonomiske indvirkning på SMV'er, og 
hvordan den medvirker til at forbedre den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens og Unionens 
strategiske uafhængighed

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) omfanget af den høring af 
regionale og lokale myndigheder og andre 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationer, 
der er foretaget forud for fremlæggelsen 
af genopretnings- og resiliensplanen. Det 
skriftlige bidrag fra arbejdsmarkedets 
parter forelægges sammen med planen
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Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne og den digitale 
omstilling eller til håndteringen af de 
dermed forbundne udfordringer

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til de seks søjler, der er fastsat i 
artikel 3

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de sociale indikatorer, der skal nås 
gennem den foreslåede genopretnings- og 
resiliensplan, og det bidrag, der er ydet til 
gennemførelse af principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
til opnåelse af FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) hvor det er relevant, et skøn over 
virkningerne af den grønne og digitale 
omstilling i form af tab af arbejdspladser 
eller jobskabelse samt over passende 
foranstaltninger til at løse disse 
problemer, navnlig i regioner, der vil 
gennemgå en betydelig energiomstilling

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 3 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne overholder 
principperne om interoperabilitet, 
energieffektivitet, databeskyttelse, fremme 
af digital ligestilling, digital 
tilgængelighed, åbne software- og 
hardwareløsninger samt 
personoplysninger

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) en redegørelse for planens 
sammenhæng med de relevante 
dokumenter, der er vedtaget i forbindelse 
med det seneste europæiske semester

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk.3 – litra c e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ce) en detaljeret redegørelse for, 
hvordan foranstaltningerne forventes at 
sikre, at mindst 37 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til at integrere 
klima- og biodiversitetsrelaterede 
foranstaltninger og mål for miljømæssig 
bæredygtighed på grundlag af den 
metode, som Kommissionen har fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 1

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 3 – point c f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cf) en detaljeret redegørelse for, 
hvordan foranstaltningerne forventes at 
sikre, at en betydelig del af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til at 
gennemføre målene i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder på grundlag 
af den metode, som Kommissionen har 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 1

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk.3 – litra c g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cg) en kønsbaseret konsekvensanalyse 
af planen i overensstemmelse med de mål, 
der skitseres i strategien for ligestilling 
mellem mænd og kvinder, for effektivt at 
afhjælpe krisens negative virkninger på 
ligestillingen mellem kønnene, navnlig 
ved at sikre skabelse af kvalitetsjob for 
kvinder, nedbringelse af lønforskelle 
mellem kønnene og adgang til lån for 
kvindelige iværksættere samt ved hjælp af 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af kønsbaseret vold og 
sexchikane

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk.3 – litra c h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ch) et tilsagn om, at der ikke foreligger 
interessekonflikter i relation til 
gennemførelsen af EU-budgettet for så 
vidt angår alle offentlige 
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investeringsforanstaltninger, der er 
indeholdt i planen

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk.3 – litra c i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ci) en påvisning af, at de planlagte 
reformer og investeringer, der indgår i 
planen, er i overensstemmelse med 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk.3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den berørte medlemsstats ordninger 
for effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder de foreslåede delmål og slutmål 
samt de dertil knyttede indikatorer

j) den berørte medlemsstats ordninger 
for effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder de foreslåede delmål og slutmål 
samt de dertil knyttede indikatorer, 
herunder hvordan planen forbedrer den 
landebaseret performance under den 
sociale resultattavle

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk.3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) et tilsagn om, at der kun ydes 
økonomisk bistand til virksomheder, der 
overholder de gældende kollektive aftaler, 
og som ikke er baseret i en jurisdiktion 
som omhandlet i bilag I til Rådets 
konklusioner om den reviderede EU-liste 
over ikkesamarbejdsvillige 
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skattejurisdiktioner

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner kan medlemsstaterne 
anmode Kommissionen om at organisere 
en udveksling af bedste praksis, for at den 
anmodende medlemsstat kan drage fordel 
af andre medlemsstaters erfaringer. 
Medlemsstaterne kan også anmode om 
teknisk støtte under instrumentet for 
teknisk støtte i overensstemmelse med den 
relevante forordning.

4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner kan medlemsstaterne 
anmode Kommissionen om at organisere 
en udveksling af bedste praksis, for at den 
anmodende medlemsstat kan drage fordel 
af andre medlemsstaters erfaringer. 
Medlemsstaterne kan også anmode om 
teknisk støtte under instrumentet for 
teknisk støtte i overensstemmelse med den 
relevante forordning. Teknisk bistand skal 
fuldt ud respektere de nationale 
bestemmelser og national praksis for 
kollektive overenskomstforhandlinger. 
Tekniske støtteaktiviteter må ikke 
undergrave arbejdsmarkedets parters rolle 
eller true overenskomstforhandlingernes 
uafhængighed. Der kan ikke anmodes om 
teknisk bistand på områder, der helt eller 
delvist hører under arbejdsmarkedets 
parters ansvarsområde, medmindre 
arbejdsmarkedets parter erklærer sig 
indforstået med dette.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen vurderer relevansen 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til de 
økonomiske, sociale og sundhedsmæssige 
behov. Med henblik herpå tager 
Kommissionen følgende kriterier i 
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betragtning:

Ændringsforslag 82

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 83

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 84

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til at opfylde 
Unionens og dens medlemsstaters 
forpligtelser, navnlig Unionens klimamål 
om at opnå en klimaneutral Union senest 
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i 2050, herunder dens forpligtelser i 
henhold til Parisaftalen og den 
europæiske grønne pagt, samt til at 
gennemføre principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
den europæiske ligestillingsstrategi og 
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Ændringsforslag 85

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at få varige 
virkninger i den berørte medlemsstat, og 
hvorvidt 37 % af genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til håndtering af 
klimaændringer

Ændringsforslag 86

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til anvendelsesområdet og 
målene i artikel 3 og 4

Ændringsforslag 87

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 88

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 89

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede delmål og slutmål samt de dertil 
knyttede indikatorer, som skal omfatte 
fremskridt på de områder, der er omfattet 
af den sociale resultattavle

Ændringsforslag 90

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til udvikling af 
centrale infrastrukturer, navnlig i 
medlemsstater, hvor BNP pr. indbygger 
ligger under EU-gennemsnittet, og hvor 
den offentlige gæld er bæredygtig;

Ændringsforslag 91

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) om en betydelig del af det beløb, 
der anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til at 
gennemføre målene for den europæiske 
søjle for sociale rettigheder på grundlag 
af den metode, som Kommissionen har 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 1

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest to måneder efter 
medlemsstatens officielle indgivelse af 
genopretnings- og resiliensplanen vedtager 
Kommissionen ved hjælp af en delegeret 
retsakt i henhold til artikel 27a en 
afgørelse med en vurdering af 
genopretnings- og resiliensplanen. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
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tildeles henhold til artikel 11.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere, helt eller delvist, kan indfri sin 
genopretnings- og resiliensplan, herunder 
relevante delmål og slutmål, kan den 
berørte medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at ændre 
eller erstatte de afgørelser, der er 

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder, 
herunder hvis ændringer af de sociale og 
økonomiske indikatorer i væsentligt 
omfang berører dens oprindelige forslag, 
ikke længere, helt eller delvist, kan indfri 
målene i sin genopretnings- og 
resiliensplan, herunder relevante delmål og 
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omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
en ændret eller ny genopretnings- og 
resiliensplan.

slutmål, kan den berørte medlemsstat rette 
en begrundet anmodning til Kommissionen 
om at ændre eller erstatte de afgørelser, der 
er omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
en ændret eller ny genopretnings- og 
resiliensplan efter at have hørt 
arbejdsmarkedets parter på nationalt plan 
og andre relevante interessenter. 
Medlemsstaten kan gøre brug af 
instrumentet for teknisk støtte til dette 
formål og kan til enhver tid indgive en 
anmodning om teknisk støtte.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens delegerede retsakt, jf. 
artikel 17, stk. 1, forelægger den 
Kommissionen en behørigt begrundet 
anmodning om betaling af det finansielle 
bidrag og, hvis det er relevant, af 
lånetranchen. Medlemsstaten kan indgive 
sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den delegerede retsakt, der er omhandlet i 
artikel 17, stk. 1, er gennemført på 
tilfredsstillende vis. I forbindelse med 
vurderingen skal der også tages hensyn til 
den i artikel 17, stk. 6, omhandlede 
operationelle ordning. Kommissionen kan 
bistås af eksperter.
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Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 
annullerer Kommissionen beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1, 
efter at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for to måneder fra 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 
kan Kommissionen stille beløbet af det 
finansielle bidrag til rådighed for 
regionale og lokale myndigheder og andre 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationer, 
der bidrager til at løse de udfordringer, 
der er identificeret i genopretnings- og 
resiliensplanen, efter at have givet den 
berørte medlemsstat mulighed for at 
fremsætte sine bemærkninger inden for to 
måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens konklusioner.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I tilfælde af suspension af midler 
på grund af mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet, sikrer Kommissionen, 
at støtteberettigede regionale og lokale 
myndigheder og andre interessenter, 
herunder arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer, fortsat 
tildeles midler fra faciliteten.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis den berørte medlemsstaten 7. Hvis den berørte medlemsstaten 
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ikke inden for 18 måneder efter 
vedtagelsen af den i artikel 17, stk. 1, 
omhandlede afgørelse har gjort nogen 
konkrete fremskridt med opfyldelsen af 
relevante delmål og slutmål, annulleres 
beløbet af det finansielle bidrag i henhold 
til finansforordningens artikel 14, stk. 1.

ikke inden for 18 måneder efter 
vedtagelsen af den i artikel 17, stk. 1, 
omhandlede afgørelse har gjort nogen 
konkrete fremskridt med opfyldelsen af 
relevante delmål og slutmål, stilles beløbet 
af det finansielle bidrag til rådighed for 
regionale og lokale myndigheder og andre 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationer, 
der bidrager til at afhjælpe de 
udfordringer, der er identificeret i 
genopretnings- og resiliensplanen.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer afgørelse om 
annullation af det finansielle bidrag efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens vurdering af, at der ikke er 
gjort konkrete fremskridt.

Den berørte medlemsstat skal have 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens vurdering af, at der ikke er 
gjort konkrete fremskridt.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning. I 
den forbindelse skal medlemsstaternes 
kvartalsvise rapporter afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der skal anvendes som 
et redskab til rapportering om de 

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester halvårligt aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning. I 
den forbindelse skal medlemsstaternes 
halvårlige rapporter afspejles på passende 
vis i de nationale reformprogrammer, der 
skal anvendes som et redskab til 
rapportering om de fremskridt, der gøres 
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fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

med gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder om de 
foranstaltninger, som er iværksat med 
henblik på at sikre samordning mellem 
faciliteten, de europæiske struktur- og 
investeringsfonde og andre EU-
finansierede programmer. Rapporten 
fremsendes på samme tid og uden unødig 
forsinkelse til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 21 –stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. Den 
berørte medlemsstat kan anmode 
Kommissionen om at redigere følsomme 
eller fortrolige oplysninger, hvis 
offentliggørelse ville skade 
medlemsstatens samfundsinteresser.

1. Kommissionen fremsender i 
overensstemmelse med artikel 17 de 
genopretnings- og resiliensplaner samt 
dens vurdering af disse, der er godkendt 
ved Kommissionens delegerede retsakt, på 
samme tid til Europa-Parlamentet og Rådet 
uden unødig forsinkelse.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
Kommissionens 
kommunikationsaktiviteter som 
omhandlet i stk. 2, navnlig vedrørende 
forpligtelsen til at gøre brug af den støtte, 
der ydes inden for rammerne af 
faciliteten, formidles på korrekt vis på de 
relevante regionale og lokale niveauer.
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Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Resultattavle for genopretning og 

resiliens
1. Kommissionen opretter en 
resultattavle for genopretning og resiliens 
("resultattavlen"), der viser status for 
gennemførelsen af de reformer og 
investeringer, der er aftalt inden for 
rammerne af den enkelte medlemsstats 
genopretnings- og resiliensplan.
2. Resultattavlen omfatter 
nøgleindikatorer såsom sociale, 
økonomiske og miljømæssige indikatorer, 
der evaluerer de fremskridt, der er 
registreret i forbindelse med 
genopretnings- og resiliensplanerne på 
hvert af de seks områder, der udgør denne 
forordnings anvendelsesområde.
3. Resultattavlen viser, i hvor høj 
grad de relevante delmål i genopretnings- 
og resiliensplanerne er opfyldt, og hvilke 
mangler der er konstateret ved 
gennemførelsen af planerne, samt 
Kommissionens henstillinger med henblik 
på at rette op på de respektive mangler.
4. Resultattavlen indeholder 
endvidere en oversigt over de vigtigste 
henstillinger, der er rettet til 
medlemsstaterne med hensyn til deres 
genopretnings- og resiliensplaner. For så 
vidt angår planerne for sociale fremskridt 
baseres resultattavlen på og supplerer den 
sociale resultattavle i processen med det 
europæiske semester.
5. Resultattavlen danner grundlag 
for en permanent udveksling af bedste 
praksis mellem medlemsstaterne, som skal 
realiseres i form af en regelmæssig 
struktureret dialog.
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6. Resultattavlen ajourføres løbende 
og gøres offentligt tilgængelig på 
Kommissionens websted. Den skal angive 
status for betalingsanmodninger, 
betalinger, suspensioner og bortfald af 
finansielle bidrag.
7. Kommissionen forelægger 
resultattavlen ved en høring tilrettelagt af 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg.

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 24 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årsrapport Kvartalsrapport

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En gang om året forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en årsrapport om gennemførelsen af 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning.

1. En gang i kvartalet forelægger 
Kommissionen på samme tid Europa-
Parlamentet og Rådet en kvartalsrapport 
om gennemførelsen af den facilitet, der 
oprettes ved denne forordning.

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

2. Kvartalsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.
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Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Årsrapporten skal desuden 
indeholde følgende oplysninger:

3. Kvartalsrapporten skal desuden 
indeholde følgende oplysninger:

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) anvendelsen af instrumentet for 
teknisk støtte i forbindelse med 
udarbejdelsen, gennemførelsen, 
revisionen og forbedringen af 
genopretnings- og resiliensplanerne 

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) oplysninger om omfanget af 
høringen af regionale og lokale 
myndigheder og andre interessenter, 
herunder arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer, forud for 
indgivelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 3 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) i hvilket omfang bestemmelserne i 
artikel 16, stk. 3, litra ba) er blevet opfyldt

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport senest tre år efter 
udgangen af 2027.

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen på 
samme tid Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
kønsspecifik konsekvensvurdering senest 
tre år efter udgangen af 2027.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den efterfølgende 
evalueringsrapport skal bestå af en samlet 
vurdering af de instrumenter, der oprettes 
ved denne forordning, og indeholde 
oplysninger om virkningerne på lang sigt.

4. Den efterfølgende 
evalueringsrapport skal bestå af en samlet 
vurdering af de instrumenter, der oprettes 
ved denne forordning, og indeholde 
oplysninger om virkningerne på lang sigt, 
herunder på ligestillingen mellem kvinder 
og mænd.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
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Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og forholdsmæssige 
målrettede oplysninger til offentligheden, 
herunder via medierne, på en 
ikkediskriminerende måde.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
Kommissionens informations- og 
kommunikationstiltag som omhandlet i 
stk. 2, navnlig vedrørende forpligtelsen til 
at gøre brug af den støtte, der ydes inden 
for rammerne af faciliteten, formidles 
hensigtsmæssigt på de relevante regionale 
og lokale niveauer.

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Udvalgsprocedure
1. Kommissionen bistås af et udvalg. 
Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, 
finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse.
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Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27a
Udøvelse af delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 9, stk. 1 og 2, og 
artikel 17, stk. 1, tillægges Kommissionen 
for en periode på syv år fra den ... [datoen 
for ikrafttrædelsen af denne forordning]. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
syvårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.
3. Den i artikel 9, stk. 1 og 2, og 
artikel 17, stk. 1, omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
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herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 9, stk. 1 og 2, og 
artikel 17, stk. 1, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Ændringsforslag 118

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2.4 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til at gennemføre 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og til at opfylde FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling
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Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2.4 – led 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til en bedre 
fremtid for den kommende generation

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2.4 – led 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til vedtagelsen af 
integrerede investeringsplaner for digitale 
infrastrukturer og færdigheder og til 
oprettelsen af en effektiv 
finansieringsramme for dem, som bør 
sikre den størst mulige konkurrenceevne 
for EU's regioner.
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