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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 28 maj 2020 lade kommissionen fram ett förslag om inrättande av en facilitet för 
återhämtning och resiliens som ersätter kommissionens tillbakadragna förslag till ett 
reformstödprogram. Det nya förslaget baseras på den senaste texten om 
reformstödprogrammet och är nära anpassat till de politiska riktlinjerna inom den europeiska 
planeringsterminen. Dess mål har setts över och facilitetens genomförandesätt har anpassats 
för att ta hänsyn till den nya verklighet som följer av covid-19-pandemin. I detta nya 
sammanhang är det av avgörande betydelse att man planerar återhämtningen på ett strategiskt 
sätt och säkerställer en hållbar tillväxt genom att stärka resiliensen hos Europas ekonomier 
och samhällen.

Faciliteten för återhämtning och resiliens kommer att vara ett viktigt program för EU:s 
instrument för återhämtning, som en del av den reviderade fleråriga budgetramen. Förslaget 
ingår också i en uppsättning åtgärder som tagits fram som svar på den nuvarande covid-19-
pandemin, t.ex. investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset.

Syftet med faciliteten är att tillhandahålla ett storskaligt ekonomiskt stöd för att främja 
utformningen och genomförandet av viktiga, reformer på längre sikt och tillhörande offentliga 
investeringar i medlemsstaterna. Dess allmänna mål är att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning genom åtgärder som gör det möjligt för de berörda 
medlemsstaterna att återhämta sig snabbare och på ett mer hållbart sätt och att bli resilienta 
genom att minska krisens sociala och ekonomiska inverkan och stödja den gröna och digitala 
omställningen, liksom genom att främja skapandet av sysselsättning och en hållbar tillväxt.

I ett bredare perspektiv kommer faciliteten för reform och återhämtning också att bidra till 
genomförandet av unionens och medlemsstaternas åtaganden inom ramen för den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

Stöd inom ramen för faciliteten kommer att ges som svar på en begäran på frivillig basis från 
den berörda medlemsstaten. Stödet kommer att tillhandahållas i form av icke 
återbetalningspliktigt stöd, under direkt förvaltning, och i form av lån.

Medlemsstaterna bör utarbeta nationella planer för återhämtning och resiliens som ska 
innehålla åtgärder för genomförande av reformer och offentliga investeringsprojekt, genom ett 
samstämmigt paket, och bör vara förenliga med de relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den europeiska planeringsterminen, med de nationella 
reformprogrammen, de nationella energi- och klimatplanerna, planerna för en rättvis 
omställning och de partnerskapsavtal och operativa program som antagits inom 
unionsfonderna. Dessa planer kommer att utgöra en bilaga till det nationella 
reformprogrammet och rapporteringen om framstegen med genomförandet av dessa planer 
också att ske inom ramen för den europeiska planeringsterminen. 

Parallellt med faciliteten för återhämtning och resiliens har kommissionen också lagt fram ett 
förslag till en förordning om ett instrument för tekniskt stöd, som ska stödja förstärkningen av 
den administrativa kapaciteten och de långsiktiga strukturreformerna i medlemsstaterna, och 
kommer att främja genomförandet av de landsspecifika rekommendationer som riktas till 
medlemsstaterna inom ramen för den europeiska planeringsterminen.
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Föredraganden välkomnar kommissionens nya förslag om inrättande av en facilitet för 
återhämtning och resiliens, och är övertygad om att denna facilitet kommer att spela en 
avgörande roll för unionens återhämtning och förnyelse. Han förordar en pelare, inom denna 
facilitet, som ska ägnas åt reformer och investeringar som utformats för nästa generation, 
framför allt för barn och unga. Detta speglar föredragandens fasta övertygelse om att 
faciliteten för återhämtning och resiliens bör vara ett framtidsinriktat instrument som har 
utformats till förmån för nästa generation.

Det aktuella yttrandet bygger på yttrandet om inrättande av reformstödsprogrammet 
(2018/0213(COD)), som utskottet för sysselsättning och sociala frågor antog den 26 maj 
2020. Det inbegriper därmed alla ändringsförslag som också är relevanta för faciliteten för 
återhämtning och resiliens.

Dessutom vill föredraganden föreslå ytterligare ändringar som belyser vikten av 
strukturreformer som baseras på solidaritet, integration och social rättvisa som en del av den 
europeiska planeringsterminens mål för att säkerställa lika tillgång till möjligheter och socialt 
skydd, och för att skydda sårbara befolkningsgrupper och förbättra samtliga medborgares 
levnadsstandard. Han anser att de reformer som eftersträvas skulle kunna få brett stöd om 
medlemsstaterna, när de lämnar in ansökningar om ekonomiskt stöd inom faciliteten, planerar 
för samråd med berörda intressenter och nationella parlament.

Föredraganden föreslår att facilitetens tillämpningsområde (artikel 3) ska utvidgas genom 
inkludering av en bred uppsättning politikområden, t.ex. åtgärder som rör utbildning och 
livslångt lärande; åtgärder för en bättre framtid för missgynnade barn, ungdomar, äldre och 
människor med funktionsnedsättning; åtgärder för att minska könsdiskriminering och för att 
främja jämställdhet; åtgärder för att främja förutsättningar som stöder entreprenörsrelaterade 
möjligheter och färdigheter; åtgärder för att genomföra klimatåtgärder; åtgärder för att 
förbättra offentliga institutioners kapacitet att garantera mobila och gränsöverskridande 
arbetstagares rättigheter; åtgärder för yrkesutbildning och integrering av unga på 
arbetsmarknaden; pensionsreformåtgärder samt åtgärder för att förbättra folkhälsosystemen.

Föredraganden föreslår också ett ändringsförslag som specifikt tar upp situationen i 
medlemsstater som uppvisar alltför stora obalanser och i medlemsstater utanför euroområdet 
som dras med betydande strukturutvecklingsrelaterade förseningar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet och utskottet för 
ekonomi och valutafrågor att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artiklarna 2 och 8 i fördraget 
fastställs att jämställdhet mellan kvinnor 
och män är ett av unionens värden, och 
att unionen i all sin verksamhet bör syfta 
till att undanröja bristande jämställdhet 
mellan kvinnor och män och främja 
jämställdhet mellan dem. 
Jämställdhetsintegrering, inbegripet 
jämställdhetsbudgetering, bör därför 
genomföras i all EU-politik och alla EU-
bestämmelser.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken, inbegripet 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, ramen för att fastställa 
vilka nationella reformer som ska 
prioriteras och följa upp genomförandet av 
dem. Medlemsstaterna utformar egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
som till stöd för dessa reformer. Dessa 
strategier bör läggas fram tillsammans med 
de årliga nationella reformprogrammen 
som ett sätt att utforma och samordna 
prioriterade investeringsprojekt att stödja 
med nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering.

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken, inbegripet målen i 
den europeiska gröna given och 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och FN:s mål för 
hållbar utveckling, ramen för att fastställa 
vilka nationella reformer som ska 
prioriteras och följa upp genomförandet av 
dem. Som ett led i den europeiska 
planeringsterminens mål behandlas även 
strukturreformer som baseras på 
solidaritet, integration och social rättvisa, 
med målet att skapa sysselsättning av god 
kvalitet och tillväxt, genom att säkerställa 
lika tillgång till möjligheter och socialt 
skydd och genom att skydda sårbara 
befolkningsgrupper och förbättra 
levnadsstandarden för alla. 
Medlemsstaterna utformar egna nationella 
fleråriga investeringsstrategier som till stöd 
för dessa reformer. Dessa strategier bör 
läggas fram tillsammans med de årliga 
nationella reformprogrammen som ett sätt 
att utforma och samordna prioriterade 
investeringsprojekt att stödja med nationell 
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finansiering och/eller unionsfinansiering.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska och 
sociala situationen har förstärkts av covid-
19, särskilt för kvinnor och flickor på 
grund av existerande ojämlikheter. Den 
nuvarande covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system och sociala 
välfärdssystem som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer som 
säkerställer en anständig levnadsstandard 
hjälper medlemsstaterna att reagera mer 
effektivt på kriser och att återhämta sig 
snabbare från dem. Följderna av covid-19-
krisen på medellång och lång sikt kommer 
att vara beroende på hur snabbt 
medlemsstaternas ekonomier kommer att 
återhämta sig från krisen, vilket i sin tur 
beror på medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras ekonomiska, 
sociala, ekologiska och administrativa 
resiliens kommer därför att vara avgörande 
för att stabilisera ekonomierna mot en 
hållbar återhämtning och undvika att 
ytterligare öka skillnaderna i unionen och 
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spridningseffekter som kan undvikas och 
som består i chocker mellan 
medlemsstater eller inom unionen som 
med konsekvenser och utmaningar för 
konvergens och sammanhållning.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Medlemsstaternas system för 
social välfärd garanterar samhällen och 
invånare tillgång till de tjänster och 
ekonomiska fördelar som behövs för ett 
anständigt liv, och omfattar insatser på 
följande områden: social trygghet, hälso- 
och sjukvård, utbildning, bostäder, 
sysselsättning, rättsväsende och sociala 
tjänster för sårbara grupper. Dessa 
områden är viktiga för att uppnå en 
hållbar social utveckling och för att 
främja jämlikhet och social rättvisa. På 
grund av covid-19-krisen befinner sig 
medlemsstaternas system för social 
välfärd i en svår och pressad situation 
utan motstycke, eftersom de inte 
utformades för att hantera de sociala 
behov som uppkommer på grund av en 
kris inom hälso- och sjukvården och i 
ekonomin. Systemen för social välfärd 
behöver förstärkas så att de kan sköta 
sina uppgifter och bistå hela 
befolkningen, särskilt i krissituationer 
eller under systemchocker.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) De ekonomiska konsekvenserna av 
covid-19-utbrottet har i hög grad minskat 
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många medlemsstaters finanspolitiska 
manöverutrymme, vilket undergräver 
deras möjligheter att genomföra viktiga 
reformer och investeringsprioriteringar. 
Den europeiska planeringsterminen är 
EU:s ramverk för att fastställa 
ekonomiska reformer och 
investeringsprioriteringar, men det behov 
av återhämtning och resiliensbyggande 
som har kommit i dagen av covid-19-
krisen, sträcker sig bortom den 
ekonomiska politiken och måste på ett 
lämpligt sätt prioriteras när man utformar 
och upprättar den europeiska 
planeringsterminen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
avgörande betydelse för att kunna uppnå en 
hållbar återhämtning och stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 
mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning.

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna och samhällena, 
stärker anpassningsförmågan, frigör 
potentialen för inkluderande tillväxt och 
stärker anpassningsförmågan för teknisk 
utveckling en av unionens politiska 
prioriteringar. De är därför av avgörande 
betydelse för att kunna uppnå en hållbar 
återhämtning och stödja den ekonomiska 
och sociala konvergensprocessen uppåt. 
Redan före covid-19-krisen befann sig 
EU:s ekonomier och samhällen i en djup 
förändringsprocess till följd av 
klimatförändringen, miljömässiga, 
digitala och demografiska utmaningar 
och ett socialt investeringsgap. Detta är 
ännu mer nödvändigt efter pandemikrisen 
för att bana väg för en snabb återhämtning. 
Social hållbarhet och inkludering måste 
utgöra grunden när man bygger upp 
inkluderande och motståndskraftiga 
samhällen.



AD\1213057SV.docx 9/63 PE655.646v02-00

SV

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kvinnor har stått i frontlinjen 
under covid-19-krisen, då de utgör 
majoriteten av hälso- och 
sjukvårdspersonalen i EU och balanserar 
obetalt omsorgsarbete med sina 
anställningsskyldigheter, vilket har blivit 
allt svårare för ensamstående föräldrar, 
av vilka 85 % är kvinnor. Investeringar i 
stark hälsovårdsinfrastruktur är viktiga 
för att säkerställa jämställdhet mellan 
kvinnor och män och kvinnors 
ekonomiska egenmakt, bygga 
motståndskraftiga samhällen, bekämpa 
otrygga villkor i kvinnodominerade 
sektorer, stimulera sysselsättning samt 
förhindra fattigdom och socialt 
utanförskap. Dessutom har sådana 
investeringar en positiv effekt på BNP 
eftersom de gör det möjligt för fler 
kvinnor att utföra avlönat arbete.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda den ekonomiska och sociala 
återhämtningen och stärka den långsiktiga 
potentialen för hållbar tillväxt och öka 
den sociala resiliensen och 
sammanhållningen och undvika ökad 
ojämlikhet och fattigdom. Investeringar i 
grön och digital teknik, kapacitet och 
processer som syftar till att underlätta 
omställningen till ren energi, öka 
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sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

energieffektiviteten inom bostadssektorn 
och andra nyckelsektorer av ekonomin är 
viktiga inslag för att uppnå en hållbar 
tillväxt och bidra till att skapa och behålla 
kvalitetssysselsättning och skapa 
resilienta arbetsmarknader. De kommer 
också att bidra till att göra unionen mer 
resilient och mer oberoende genom att 
diversifiera de centrala leveranskedjorna.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och skapa en mekanism 
som möjliggör fördelning av direkt 
ekonomiskt stöd till medlemsstaterna 
genom ett innovativt verktyg. För detta 
ändamål bör en facilitet för återhämtning 
och resiliens (nedan kallad faciliteten) 
inrättas enligt denna förordning för att 
tillhandahålla ett effektivt och betydande 
finansiellt stöd för att påskynda 
genomförandet av strukturreformer som är 
kopplade till kommissionens 
landsspecifika rekommendationer som 
utfärdats inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen och relaterade 
offentliga investeringar i medlemsstaterna, 
särskilt med tanke på den nya strategin 
för hållbar utveckling som lades fram i 
den europeiska gröna given, principerna 
för den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och FN:s mål för hållbar 
utveckling för att uppnå social och 
territoriell sammanhållning. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Faciliteten bör säkerställa 
synergier med och komplettera InvestEU 
och göra det möjligt för medlemsstater att 
i planen för återhämtning och resiliens 
anslå ett belopp som ska genomföras 
genom InvestEU för att främja solvensen 
hos företag i medlemsstaterna samt 
förberedelse, övervakning, kontroll, 
revision och utvärderingsverksamhet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen.

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå en rättvis omställning 
som inte lämnar någon utanför och det 
övergripande målet att 37 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen, 
där inga pengar ska gå till åtgärder som 
på ett negativt sätt påverkar banan mot en 
klimatneutral union 2050. Med tanke på 
att Agenda 2030 kräver en holistisk och 
sektorsövergripande politisk strategi för 
att säkerställa att ekonomiska, sociala och 
miljömässiga utmaningar hanteras 
sammantaget, behöver social hållbarhet 
prioriteras i lika hög grad inom ramen för 
faciliteten.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Faciliteten återspeglar den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
som EU:s sociala strategi för att 
säkerställa att omställningen till 
klimatneutralitet, digitaliseringen och den 
demografiska förändringen samt 
återhämtningen från covid-19-krisen är 
socialt rättvisa, och kommer att bidra till 
genomförandet av dess 20 principer och 
till att uppnå målen och delmålen vad 
gäller sociala framsteg.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att möjliggöra åtgärder som 
knyter faciliteten till en sund ekonomisk 
styrning, i syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet, bör rådet ges 
befogenheten att, på förslag av 
kommissionen och genom 
genomförandeakter, avbryta tidsfristen för 
antagande av beslut om förslag till planer 
för återhämtning och resiliens och hålla 
inne utbetalningar inom faciliteten, i 
händelse av betydande bristande 
efterlevnad i samband med relevanta fall 
som rör den ekonomiska 
styrningsprocessen i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) YYYY/XX 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser]. Befogenheten att upphäva 
dessa avbrott och innehållanden med 
hjälp av genomförandeakter, på förslag 
från kommissionen, bör också ges till 
rådet när det gäller samma relevanta fall.

(13) För att möjliggöra åtgärder som 
knyter faciliteten till en sund ekonomisk 
styrning, i syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras 
tillkommissionen avseende innehållandet 
eller upphävandet av innehållandet och 
genom genomförandeakter, avbryta 
tidsfristen för antagande av beslut om 
förslag till planer för återhämtning och 
resiliens och helt eller delvis hålla inne 
utbetalningar inom faciliteten, i händelse 
av betydande bristande efterlevnad i 
samband med relevanta fall som rör den 
ekonomiska styrningsprocessen i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) YYYY/XX [förordningen om 
gemensamma bestämmelser]. Beslutet om 
att hålla in betalningarna bör inte 
tillämpas förutsatt att den allmänna 
undantagsklausulen är aktiverad. Det är 
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av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds vid 
samma tidpunkt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Facilitetens tillämpningsområde 
bör hänvisa till politikområden som har 
koppling till ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, den gröna 
och digitala omställningen, hälso- och 
sjukvård, konkurrenskraft, 
entreprenörskap, resiliens, produktivitet, 
finanssystemens stabilitet, utbildning och 
färdigheter, barn- och ungdomspolitik, 
forskning och innovation, smart och 
hållbar tillväxt för alla, 
folkhälsosystemen, liksom politik i linje 
med den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter som bidrar till genomförandet 
av dess principer, såsom socialt skydd, 
arbetstillfällen av hög kvalitet och 
investeringar, jämställdhet och 
integrering av människor med 
funktionsnedsättning, social dialog som 
stärker de demokratiska systemen, 
inbegripet effektiva och oberoende 
rättssystem samt mediepluralism och 
mediefrihet. 

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
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Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, bidra till målen i 
unionens politik, UNSDG, EPRS, 
Parisavtalet, stärka den inre marknaden, 
resilienta ekonomiska och sociala 
strukturer och resilienta 
arbetsmarknader, ta itu med 
demografiska utmaningar och stärka den 
administrativa och institutionella 
kapaciteten. I detta syfte bör den bidra till 
att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, särskilt när det gäller 
sårbara grupper, och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja skapandet av 
arbetstillfällen av god kvalitet och 
främjandet av hållbar tillväxt, liksom 
innovativ och hållbar 
återindustrialisering och infrastruktur, 
reformer av utbildningssystem och system 
för omskolning och kompetenshöjning 
och stöd till reformer i medlemsstater som 
inte har euron som valuta, för att göra det 
lättare för dem att anta euron som sin 
valuta.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Facilitetens särskilda mål bör vara 
att ge ekonomiskt stöd i syfte att uppnå 
delmål och mål för reformer och 
investeringar enligt planerna för 
återhämtning och resiliens. Detta 

(15) Facilitetens särskilda mål bör vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att främja projekt som gynnar deras 
utveckling, investera i produktiva och 
strategiska sektorer och spela en 
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särskilda mål bör eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

strukturerande roll i att tillhandahålla 
allmänna, kostnadsfria offentliga tjänster 
av hög kvalitet. Detta särskilda mål bör 
eftersträvas med vederbörlig hänsyn till de 
berörda medlemsstaternas specifika 
utvecklingsstrategier och bidra på ett 
meningsfullt sätt genom omedelbara 
insatser mot effekterna av covid-19-krisen 
samt offentliga investeringar som spelar 
en strukturerande roll i att säkerställa 
social och territoriell sammanhållning i 
medlemsstaterna och unionen.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. För att de eftersträvade 
reformerna ska få brett stöd bör 
medlemsstater som önskar erhålla stöd 
genom faciliteten, som ett led i 
förfarandet för utarbetande av planerna 
för återhämtning och resiliens, samråda 
med regionala och lokala myndigheter 
och kommuner och andra intressenter, 
inklusive arbetsmarknadens parter och 
det civila samhällets organisationer, i 
linje med de relevanta bestämmelserna i 
uppförandekoden om partnerskap inom 
ramen för sammanhållningspolitiken, 
liksom med de nationella parlamenten. 
Planen för återhämtning och resiliens bör 
vara förenlig med unionens strategiska 
autonomi, UNSDG, unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet och principen att inte 
orsaka betydande skapa och de 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
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miljöprioriteringar. som avser social- och 
sysselsättningspolitik och med beaktande 
av de specifika sociala indikatorer som 
fastställts för varje medlemsstat, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. Planen 
för återhämtning och resiliens bör också 
innehålla särskilda sociala indikatorer 
som ska uppnås och en konsekvensanalys 
ur ett jämställdhetsperspektiv som är 
förenlig med målen i den europeiska 
jämställdhetsstrategin 2020–2025. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan, 
barngarantin, ungdomsgarantin och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
bör planen också innehålla åtgärder som är 
relevanta inom de sex politikområden som 
fastställs i denna förordning. Åtgärderna 
bör göra det möjligt att snabbt uppnå de 
mål och bidrag som anges i nationella 
energi- och klimatplaner och uppdateringar 
av dessa. All verksamhet som får stöd bör 
bedrivas med full respekt för unionens 
klimat- och miljöprioriteringar. 
Medlemsstaterna bör se till att 
arbetsmarknadsparterna rådfrågas när de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens utformas och ges möjlighet att ge 
sina bidrag i ett tidigt skede.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att bidra till medlemsstaternas 
utarbetande och genomförande av planerna 
för återhämtning och resiliens bör rådet 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen kunna diskutera läget 
när det gäller återhämtning, resiliens och 

(18) För att bidra till medlemsstaternas 
utarbetande och genomförande av planerna 
för återhämtning och resiliens bör 
Europaparlamentet och rådet inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen 
kunna diskutera läget när det gäller 
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anpassningsförmåga i unionen. För att 
säkerställa lämpliga underlag bör denna 
diskussion grundas på kommissionens 
strategiska och analytiska information som 
finns tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen och i tillämpliga fall på 
information om genomförandet av planerna 
under de föregående åren.

återhämtning, resiliens och 
anpassningsförmåga i unionen. För att 
säkerställa lämpliga underlag bör denna 
diskussion grundas på kommissionens 
strategiska och analytiska information som 
finns tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen och i tillämpliga fall på 
information om genomförandet av planerna 
under de föregående åren.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
gröna och digitala omställningen. Den bör 
också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, 
omfattningen för det samråd med 
regionala och lokala myndigheter och 
andra intressenter, inklusive 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhällets organisationer, som ska 
utföras innan det att planen lämnas in, 
inbegripet mål och delmål, och den 
förväntade effekten av planen för 
återhämtning och resiliens på målen i den 
europeiska gröna given, principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och FN:s mål för hållbar utveckling, 
särskilt den hållbara tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen, liksom de sociala 
indikatorer som ska förbättras, i linje med 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Den bör också innehålla 
åtgärder som är relevanta för och bidrar 
direkt till den gröna och digitala 
omställningen, och, om så är lämpligt, en 
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uppskattning av den gröna och digitala 
omställningens konsekvenser när det 
gäller förlorade arbetstillfällen och 
bristen på socialt skydd, liksom lämpliga 
åtgärder för att ta itu med dessa problem. 
Den bör också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen och bör 
även visa hur planen förväntas bidra till 
jämställdheten och till en jämställd 
tillväxt och sysselsättning. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och bör verka i 
nära samarbete med den berörda 
medlemsstaten och med deltagande av 
arbetsmarknadens parter och 
civilsamhällets organisationer. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
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på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
tillväxtpotentialen, skapandet av 
arbetstillfällen av god kvalitet och den 
ekonomiska och sociala motståndskraften 
i medlemsstaten, lindra krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser , 
särskilt när det gäller utsatta grupper och 
ungdomar, och bidra till genomförandet 
av unionens strategiska autonomi och 
unionens och medlemsstaternas 
åtaganden, särskilt Parisavtalet, FN:s mål 
för hållbar utveckling och den europeiska 
sociala pelaren, samt stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen och minska 
infrastrukturgapet. om den motivering 
som medlemsstaten lämnat för de 
uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin, sysselsättningen och sociala 
framsteg, om den föreslagna planen för 
återhämtning och resiliens innehåller 
åtgärder för genomförandet av reformer 
och offentliga investeringsprojekt som 
utgör enhetliga insatser, och om det 
arrangemang som föreslagits av den 
berörda medlemsstaten förväntas 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna delmålen och 
målen samt de relaterade indikatorerna.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att bidra till utarbetandet av 
högkvalitativa planer och bistå 
kommissionen vid bedömningen av de 

(24) För att bidra till utarbetandet av 
högkvalitativa planer och bistå 
kommissionen vid bedömningen av de 
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planer för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnar in och i 
bedömningen av i vilken grad de har 
uppnåtts bör det finnas bestämmelser om 
användning av expertrådgivning och, på 
begäran av medlemsstaten, inbördes 
rådgivning.

planer för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnar in och i 
bedömningen av i vilken grad de har 
uppnåtts bör det finnas bestämmelser om 
användning av expertrådgivning och, på 
begäran av medlemsstaten, inbördes 
rådgivning. När sådan expertis gäller 
arbetsmarknadspolitik informeras 
arbetsmarknadens parter och involveras 
därefter. Tekniskt stöd kan inte begäras i 
områden som helt eller delvis tillhör 
arbetsmarknadsparternas 
ansvarsområden, såvida de inte 
samtycker. Detta stöd får inte 
underminera rollen för arbetsmarknadens 
parter eller hota 
kollektivförhandlingarnas oberoende.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 4,7 % av dess 

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 6,8 % av dess 
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bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat. Kommissionen bör bedöma denna 
begäran om ett lånestöd inom två 
månader från dagen för begäran.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Om planerna för återhämtning 
och resiliens, inbegripet berörda delmål 
och mål, helt eller delvis inte längre kan 
uppfyllas, inbegripet i de fall då en 
ändring av de sociala och ekonomiska 
indikatorerna påtagligt påverkar den 
ursprungliga plan som lämnats in av den 
berörda medlemsstaten på grund av 
objektiva omständigheter, får den berörda 
medlemsstaten lämna en motiverad 
begäran till kommissionen om att ändra 
eller ersätta sitt beslut. För detta ändamål 
bör medlemsstaten kunna föreslå 
ändringar av planen för återhämtning 
och resiliens och använda sig av 
instrumentet för tekniskt stöd.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32b) Om kommissionen beslutar att 
hålla inne anslagen till en medlemsstat i 
händelse av brister när det gäller 
rättsstatsprincipen bör stödberättigade 
åtgärder på regional och lokal nivå 
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fortsätta att omfattas av faciliteten.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 32c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32c) Medlemsstater som uppvisar 
alltför stora obalanser och medlemsstater 
utanför euroområdet som dras med 
betydande strukturutvecklingsrelaterade 
förseningar bör i sina planer för 
återhämtning och resiliens kunna föreslå 
reformer som tar itu med de problem som 
har lett till sådana alltför stora obalanser.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Medlemsstaterna bör se till att 
kommunikationsverksamhet, i synnerhet 
när det gäller skyldigheten att synliggöra 
det stöd som tillhandahålls inom ramen 
för faciliteten, genomförs ordentligt på 
rätt regional och lokal nivå, genom 
många kanaler och på ett icke-
diskriminerande sätt.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 

(39) Befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget bör 
delegeras till kommissionen med avseende 
på upprättandet av de planer för 
återhämtning och resiliens som ska 
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genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/201113. Efter 
antagandet av en genomförandeakt bör det 
vara möjligt för den berörda medlemsstaten 
och kommissionen att komma överens om 
vissa operativa arrangemang av teknisk 
natur, med detaljerade uppgifter om 
aspekter av genomförandet med avseende 
på tidsfrister, indikatorer för delmål och 
mål samt tillgång till underliggande data. 
För att de operativa arrangemangen med 
avseende på de rådande omständigheterna 
under genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens ska kunna 
fortsätta att vara relevanta bör det vara 
möjligt att ändra delar i dessa tekniska 
arrangemang genom ömsesidig 
överenskommelse. Övergripande 
finansiella regler som antas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av artikel 322 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt är tillämpliga på 
denna förordning. Dessa regler fastställs i 
budgetförordningen och bestämmer särskilt 
förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. De regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget gäller även skydd av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna, eftersom respekt för 
rättsstaten är en förutsättning för sund 
ekonomisk förvaltning och effektivt EU-
stöd.

genomföras av medlemsstaterna och de 
motsvarande ekonomiska bidrag som 
tilldelas dem. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds vid 
samma tidpunkt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt. Efter 
antagandet av en delegerad akt bör det 
vara möjligt för den berörda medlemsstaten 
och kommissionen att komma överens om 
vissa operativa arrangemang av teknisk 
natur, med detaljerade uppgifter om 
aspekter av genomförandet med avseende 
på tidsfrister, indikatorer för delmål och 
mål samt tillgång till underliggande data. 
För att de operativa arrangemangen med 
avseende på de rådande omständigheterna 
under genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens ska kunna 
fortsätta att vara relevanta bör det vara 
möjligt att ändra delar i dessa tekniska 
arrangemang genom ömsesidig 
överenskommelse. Övergripande 
finansiella regler som antas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av artikel 322 i fördraget är tillämpliga på 
denna förordning. Dessa regler fastställs i 
budgetförordningen och bestämmer särskilt 
förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. De regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
fördraget gäller även skydd av unionens 
budget vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer i medlemsstaterna, 
eftersom respekt för rättsstaten, ett 
oberoende rättssystem, mediepluralism 
och mediefrihet är nödvändiga 
förutsättningar för sund ekonomisk 
förvaltning och effektivt unionsstöd.
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________________________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, utbildning och 
kompetens, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
sysselsättning och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet.

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska , 
genom att skapa en bättre framtid för 
nästa generation, förbättra den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen, främja 
tillväxtfrämjande reformer och stärka den 
inre marknaden, hänvisa till följande sex 
politikområden:

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Grön omställning, med beaktande 
av målen för den gröna given.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
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Artikel 3 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Digital omvandling, med 
beaktande av målen för den digitala 
agendan.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 3 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ekonomisk sammanhållning, 
produktivitet och konkurrenskraft, med 
beaktande av målen för unionens 
industri- och SMF-strategier.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Social sammanhållning, med 
beaktande av målen för den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 3 – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Institutionell resiliens och 
kapacitetsuppbyggnad.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning



PE655.646v02-00 26/63 AD\1213057SV.docx

SV

Artikel 3 – led f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Politiken för kommande 
generationer, med beaktande av målen för 
ungdomsgarantin och barngarantin.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
1. Tillämpningen av denna 
förordning ska till fullo respektera artikel 
152 i fördraget, och de nationella 
planerna för återhämtning och resiliens 
som utfärdas enligt denna förordning ska 
respektera nationell praxis och de 
nationella systemen för lönebildning. 
Denna förordning ska respektera artikel 
28 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, och 
påverkar därför inte rätten att förhandla 
om, ingå eller tillämpa kollektivavtal samt 
att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att bidra till att åtgärda 
utmaningarna i de sex politikområden 
som avses i artikel 3, och därmed till att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
förbättra medlemsstaternas resiliens och 
anpassningsförmåga, lindra krisens sociala 
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bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

och ekonomiska konsekvenser och stödja 
den gröna och digitala omställningen, bidra 
till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt och skapa europeiskt mervärde.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Faciliteten ska bidra till målen för 
unionens politik, unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet och stärkandet av den 
inre marknaden, den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter och FN:s mål för 
hållbar utveckling, genom genomförande 
av åtgärder, såsom följande:

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny) – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Åtgärder för omställningen till en 
klimatneutral unionen före 2050, en 
rättvis omställning med stöd för de mest 
drabbade regionerna, hållbar rörlighet 
och infrastruktur, bekämpning av 
energifattigdom, främjande av energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
energidiversifiering och energitrygghet, 
samt åtgärder för jordbruk, fiske och 
hållbar utveckling av landsbygd och 
gränsregioner.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
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Artikel 4 – punkt 1a (ny) – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Åtgärder för att digitalisera och 
utvidga de offentliga 
arbetsförmedlingarnas roll och för att 
främja digital infrastruktur, förbättra 
tillgången till digitalt arbete och främja 
utvecklingen av digitala färdigheter.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny) – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Åtgärder för att bygga upp 
resilienta arbetsmarknader med 
anständiga arbetsvillkor, förstärka den 
inre marknaden, främja investeringar och 
stödja processen för uppåtriktad 
ekonomisk och social konvergens, 
åtgärder för att främja möjligheter och 
färdigheter i entreprenörskap, skapa ett 
gynnsamt klimat för investeringar och 
små och medelstora företag, inbegripet 
för innovativ och hållbar 
återindustrialisering, investeringar i 
industrisektorn, konsolidering av 
unionens produktiva och strategiska 
kapacitet, utveckling av industriella 
ekosystem och stöd till medlemsstater som 
inte har euron som valuta i deras 
ansträngningar att införa den 
gemensamma valutan.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny) – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Åtgärder för social delaktighet, 
stärkt social trygghet och sociala välfärds- 
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och trygghetssystem, social dialog, 
utveckling av social infrastruktur, 
kvalitetsarbetstillfällen, integrering av 
personer med funktionsnedsättning, 
jämställdhet, bekämpning av fattigdom 
och ojämlikhet och lönegapet mellan 
könen, lämplig familjeledighet och 
flexibla arbetsformer samt ökat 
deltagande på arbetsmarknaden för 
kvinnor, bland annat genom att 
säkerställa lika möjligheter och 
karriärutveckling.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny) – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Åtgärder för att stärka den 
administrativa och institutionella 
kapaciteten i medlemsstaterna och deras 
respektive regionala och lokala 
myndigheter när det gäller de utmaningar 
som institutioner, styrelseformer, offentlig 
förvaltning samt ekonomiska och sociala 
sektorer står inför, förbättra folkhälsan 
och hälso- och sjukvårdssystemen, 
inbegripet bättre krishanteringsförmåga, 
utveckling av mer högkvalitativa och 
överkomligare vårdhem och vårdcenter, 
säkrare, bättre och tillgängligare vårdhem 
och vårdcentraler, medicinsk utrustning 
och tillgängliga medicinska tjänster för 
alla medborgare, åtgärder för att förbättra 
de offentliga institutionernas kapacitet att 
garantera alla rörliga och 
gränsöverskridande arbetstagares 
rättigheter, inbegripet att de har säkra och 
lika arbetsvillkor, lagenliga löner och lika 
rättigheter, åtgärder för de finansiella 
systemens stabilitet, stärkandet av 
effektiva och oberoende rättssystem och 
främjande av mediemångfald och 
mediefrihet.
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Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny) – led f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Åtgärder för att ta itu med 
demografiska utmaningar och för kultur, 
utbildning, livslångt lärande och 
yrkesutbildning, inbegripet utveckling av 
nationella och regionala strategier och 
åtgärder för kompetenshöjning och 
omskolning, bättre prognoser för 
utvecklingen på arbetsmarknaden, barn- 
och ungdomspolitik, lika möjligheter och 
tillgång för alla, pensionsreformer, med 
fokus på pensionssystemens hållbarhet 
och tillräcklighet för arbetstagare och 
egenföretagare samt lika möjligheter för 
kvinnor och män att förvärva 
pensionsrättigheter.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att uppnå detta allmänna mål 
ska det särskilda målet för faciliteten vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att uppnå de delmål och mål för 
reformer och investeringar som anges i 
deras planer för återhämtning och resiliens. 
Detta särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

2. För att uppnå detta allmänna mål 
ska det särskilda målet för faciliteten vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att uppnå de delmål och mål för 
reformer och investeringar som anges i 
deras planer för återhämtning och resiliens 
och samtidigt beakta att ekonomiska 
klyftor, social ojämlikhet och svagt socialt 
skydd har en spridningseffekt som 
undergräver EU:s övergripande stabilitet. 
Detta särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
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Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater utanför 
euroområdet som dras med betydande 
strukturutvecklingsrelaterade förseningar 
kan föreslå planer för återhämtning och 
resiliens som tar itu med deras problem.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Reformer och investeringar som 
påbörjats av medlemsstaterna efter den 1 
februari 2020 ska vara stödberättigade 
inom ramen för faciliteten för reform och 
resiliens.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De belopp som avses i punkt 1 a får 
också täcka utgifter för den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för att förvalta varje 
instrument och för att uppnå dess mål, 
särskilt studier, expertmöten, 
informations- och 
kommunikationsåtgärder, inbegripet 
övergripande information om unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de har 
anknytning till denna förordnings mål, 
utgifter för it-nätverk som fokuserar på 
informationsbehandling och -utbyte, 
gemensamma it-verktyg samt alla andra 
utgifter för tekniskt och administrativt 
stöd som kommissionen har för 
förvaltningen av varje instrument. 

2. De belopp som avses i punkt 1 a får 
också täcka utgifter för den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för att förvalta varje 
instrument och för att uppnå dess mål, i 
den mån de har anknytning till denna 
förordnings mål, och förutsatt att de inte 
är åtgärder som är berättigade till tekniskt 
stöd enligt artikel 7 i förordning ....[om ett 
instrument för tekniskt stöd, 
2020/0103(COD)]. Om en medlemsstat 
inte utnyttjar den tilldelade finansieringen 
kan denna finansiering göras tillgänglig 
för förslag som utarbetas efter samråd 
med regionala och lokala myndigheter 
och andra intressenter, inklusive 
arbetsmarknadens parter och det civila 
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Utgifterna får också täcka kostnader för 
annan stödverksamhet såsom 
kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt på fältet samt kostnader för 
inbördes rådgivning och experter för 
bedömning och genomförande av 
reformer och investeringar.

samhällets organisationer, för att främja 
en öppen debatt för att stödja åtgärder för 
att stimulera forskning, offentlig debatt 
och sprida information om de reformer 
som är nödvändiga för att ta itu med de 
negativa konsekvenserna av covid-19-
krisen.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
avbryta tidsfristen för antagande av sådana 
beslut som avses i artikel 17.1 och 17.2 
eller om att hålla inne utbetalningar inom 
faciliteten.

1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 27a avseende ett 
beslut om att avbryta tidsfristen för 
antagande av sådana beslut som avses i 
artikel 17.1 och 17.2 eller om att helt eller 
delvis hålla inne utbetalningar inom 
faciliteten.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det beslut om att hålla inne 
utbetalningar som avses i punkt 1 ska 
tillämpas på betalningsansökningar som 
lämnas in efter dagen för beslutet om 
innehållande.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
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 Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Avbrottet av den tidsfrist som avses 
i artikel 17 ska tillämpas från och med 
dagen efter det att det beslut som avses i 
punkt 1 i denna artikel antogs.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Det beslut om att hålla inne 
utbetalningar som avses i punkt 1 ska inte 
tillämpas förutsatt att den allmänna 
undantagsklausulen är aktiv.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I händelse av något av de fall som 
anges i artikel 15.11 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
upphäva det avbrott av tidsfristen eller det 
innehållande av utbetalningar som avses i 
föregående punkt.

2. I händelse av något av de fall som 
anges i artikel 15.11 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser [...] ska 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 27a avseende beslutet 
om att upphäva det avbrott av tidsfristen 
eller det innehållande av utbetalningar som 
avses i föregående punkt. De relevanta 
förfarandena eller utbetalningarna ska 
återupptas dagen efter det att avbrottet 
eller innehållandet har upphävts.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
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Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om kommissionen beslutar att 
tillfälligt dra in anslagen till en 
medlemsstat på grund av brister när det 
gäller rättsstatsprincipen ska åtgärder på 
regional och lokal nivå som är 
stödberättigande fortsätta att omfattas av 
faciliteten.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Lånestödet till den berörda 
medlemsstatens plan för återhämtning och 
resiliens får inte vara högre än differensen 
mellan den totala kostnaden för planen för 
återhämtning och resiliens, i 
förekommande fall med ändringar, och det 
högsta ekonomiska bidraget enligt artikel 
10. Den högsta lånevolymen till varje 
medlemsstat får inte överstiga 4,7 % av 
dess bruttonationalinkomst.

4. Lånestödet till den berörda 
medlemsstatens plan för återhämtning och 
resiliens får inte vara högre än differensen 
mellan den totala kostnaden för planen för 
återhämtning och resiliens, i 
förekommande fall med ändringar, och det 
högsta ekonomiska bidraget enligt artikel 
10. Den högsta lånevolymen till varje 
medlemsstat får inte överstiga 6,8 % av 
dess bruttonationalinkomst.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas ta itu med bristerna 
beträffande de värden som föreskrivs i 
artikel 2 i fördraget om Europeiska 
unionen.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
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Artikel 13 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen tar hänsyn till ståndpunkter från 
ideella organisationer i det civila 
samhället och lokala eller regionala 
myndigheter i medlemsstaten.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i ett enhetligt paket.

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i ett enhetligt paket. För utarbetandet av 
planerna för återhämtning och resiliens 
kan medlemsstaterna använda 
instrumentet för tekniskt stöd i enlighet 
med förordning XX/YYYY [om inrättande 
av ett instrument för tekniskt stöd].

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Åtminstone 37 procent av beloppet 
för varje återhämtnings- och resiliensplan 
ska bidra till att integrera målen för 
klimat och biologisk mångfald och 
miljömässig hållbarhet på ett sätt som 
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återspeglar den europeiska gröna given 
såsom Europas strategi för hållbar tillväxt 
och genomförandet av unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling. 
Kommissionen ska genom en delegerad 
akt anta relevanta metoder för att hjälpa 
medlemsstaterna att uppfylla detta krav.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. En betydande del av beloppet för 
varje återhämtnings- och resiliensplan 
ska bidra till att målen för den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter genomförs 
på ett sätt som återspeglar den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter såsom 
Europas strategi för social utveckling. 
Kommissionen ska genom en delegerad 
akt anta relevanta metoder för att hjälpa 
medlemsstaterna att uppfylla detta krav.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Varje återhämtnings- och 
resiliensplan ska bidra till att ta itu med 
risken för långvariga skador på 
ungdomars utsikter på arbetsmarknaden 
och deras allmänna välbefinnande genom 
kvalitativa sysselsättnings-, utbildnings- 
och kvalifikationslösningar och åtgärder 
som riktar sig till ungdomar, på ett sätt 
som återspeglar den framtidsinriktade 
karaktären hos 
återhämtningsinstrumentet Next 
Generation EU och erkänner betydelsen 
av agendan för digital kompetens, 
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barngarantin och ungdomsgarantin.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. 
Planerna för återhämtning och resiliens ska 
också vara förenliga med den information 
som medlemsstaterna lämnar i de 
nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för de politikområden 
som anges i artikel 3, liksom territoriell, 
social och ekonomisk sammanhållning, 
samtidigt som hänsyn tas till de 
investeringsbehov och 
investeringsutmaningar som har koppling 
till regionala och lokala skillnader. 
Planerna för återhämtning och resiliens 
ska bidra till unionens strategiska 
autonomi, omställningen till 
klimatneutralitet senast 2050 och till 
social hållbarhet genom genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska också vara förenliga med den 
information som medlemsstaterna lämnar i 
de nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

______________________________ ________________________
21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder.

21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder.

22 […] 22 […]
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska utarbetas efter samråd med 
regionala och lokala myndigheter och 
andra intressenter, inklusive 
arbetsmarknadsparter och det civila 
samhällets organisationer, i enlighet med 
artikel 6 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) XX/xx1a.
____________________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning XX/xx av den XX om 
gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden+, 
Sammanhållningsfonden samt 
Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
om finansiella regler för dessa fonder och 
för Asyl- och migrationsfonden, Fonden 
för inre säkerhet samt instrumentet för 
gränsförvaltning och visering (EUT L ...).

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Med beaktande av den tekniska 
utvecklingen kan faciliteten bidra till 
antagandet av integrerade 
investeringsplaner för digital 
infrastruktur och digitala färdigheter 
samt till inrättandet av en effektiv 
investeringsram för detta, som bör 
säkerställa största möjliga 
konkurrenskraft för unionens regioner.
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
nationella reformprogrammet och ska 
lämnas in officiellt senast den 30 april. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året.

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
nationella reformprogrammet och ska 
lämnas in officiellt senast den 30 april. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året. 
Sådana utkast till planer ska lämnas in till 
arbetsmarknadens parter för samråd 
senast i februari före april månads 
tidsfrist för officiellt inlämnande av 
planen till kommissionen, så att 
arbetsmarknadens parter får åtminstone 
30 dagar på sig att lämna skriftliga 
synpunkter.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En förklaring av hur planen 
förväntas hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen.

a) En förklaring av hur planen 
sannolikt kommer att hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, 
särskilt de som har med social- och 
miljöpolitik att göra.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
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Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, skapande av 
kvalitetssysselsättning, sociala framsteg 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minskar 
infrastrukturgapet, lindrar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser, när 
det gäller de mest utsatta grupperna och 
för ungdomar och de ekonomiska 
effekterna på små och medelstora företag, 
och bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens 
samt till unionens strategiska autonomi.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Omfattningen för det samråd med 
regionala och lokala myndigheter och 
andra intressenter, inklusive 
arbetsmarknadsparter och det civila 
samhällets organisationer, som utfördes 
innan planen för återhämtning och 
resiliens lämnades in. 
Arbetsmarknadsparternas skriftliga 
bidrag ska lämnas in utöver planen.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna och 
digitala omställningen eller till de 
utmaningar som följer av den.

c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till de sex pelare 
som anges i artikel 3.
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De sociala indikatorer som ska 
uppnås genom den föreslagna planen för 
återhämtning och resiliens och bidraget 
till genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och 
uppnåendet av FN:s mål för hållbar 
utveckling.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) I förekommande fall, en 
uppskattning av den gröna och digitala 
omställningens konsekvenser när det 
gäller förlorade eller skapade 
arbetstillfällen, liksom av lämpliga 
åtgärder för att ta itu med dessa problem, 
i synnerhet i regioner som kommer att 
genomgå betydande energiomställningar.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) En förklaring av hur åtgärderna 
respekterar principerna om 
interoperabilitet, energieffektivitet, 
uppgiftsskydd, främjande av digital 
jämlikhet, digital tillgänglighet, öppna 
mjuk- och hårdvarulösningar samt 
personuppgifter.
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Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) En förklaring av planens 
samstämmighet med relevanta dokument 
som antagits inom ramen för den senaste 
europeiska planeringsterminen.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ce) En detaljerad förklaring av hur 
åtgärderna förväntas säkerställa att minst 
37 % av det belopp som begärs för 
återhämtnings- och resiliensplanen bidrar 
till att integrera åtgärder för klimat och 
biologisk mångfald och miljömässig 
hållbarhet på grundval av den metod som 
kommissionen tillhandahåller i enlighet 
med artikel 14.1.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cf) En detaljerad förklaring av hur 
åtgärderna förväntas säkerställa att en 
betydande del av det belopp som begärs 
för återhämtnings- och resiliensplanen 
bidrar till att genomföra målen för den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
på grundval av den metod som 
kommissionen tillhandahåller i enlighet 
med artikel 14.1.
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Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cg) En konsekvensbedömning av 
planen ur ett jämställdhetsperspektiv, i 
linje med de mål som fastställts i EU-
strategin för jämställdhet, för att på ett 
effektivt sätt hantera krisens negativa 
konsekvenser för jämställdheten mellan 
könen, i synnerhet genom att säkerställa 
kvalitetssysselsättning för kvinnor, 
minskning av löneklyftan mellan kvinnor 
och män och tillgång till kredit för 
kvinnliga entreprenörer, samt genom 
åtgärder för att förhindra och bekämpa 
könsbaserat våld och sexuella 
trakasserier.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ch (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ch) En försäkran om avsaknaden av 
intressekonflikt när det gäller 
genomförandet av EU-budgeten för alla 
offentliga investeringsåtgärder i planen.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ci (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ci) Belägg som visar att de planerade 
reformer och investeringar som ingår i 
planen är förenliga med principen om att 
inte orsaka betydande skada.
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Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Arrangemangen för den berörda 
medlemsstatens effektiva genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna delmålen och 
målen, samt relaterade indikatorer.

j) Arrangemangen för den berörda 
medlemsstatens effektiva genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna delmålen och 
målen, samt relaterade indikatorer, 
inbegripet hur planen kan förbättra de 
landsspecifika resultaten enligt den 
sociala resultattavlan.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) En försäkran om att finansiellt 
stöd endast tillhandahålls företag som 
respekterar de tillämpliga kollektivavtalen 
och som inte är baserade i en jurisdiktion 
som anges i bilaga I till rådets slutsatser 
som den reviderade EU-förteckningen 
över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner 
på skatteområdet.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid utarbetandet av sina förslag till 
planer för återhämtning och resiliens får 
medlemsstaterna begära att kommissionen 
anordnar ett utbyte av god praxis för att 
göra det möjligt för de ansökande 
medlemsstaterna att dra nytta av andra 

4. Vid utarbetandet av sina förslag till 
planer för återhämtning och resiliens får 
medlemsstaterna begära att kommissionen 
anordnar ett utbyte av god praxis för att 
göra det möjligt för de ansökande 
medlemsstaterna att dra nytta av andra 
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medlemsstaters erfarenheter. 
Medlemsstaterna får också begära tekniskt 
stöd inom ramen för instrumentet för 
tekniskt stöd i enlighet med förordningen 
därom.

medlemsstaters erfarenheter. 
Medlemsstaterna får också begära tekniskt 
stöd inom ramen för instrumentet för 
tekniskt stöd i enlighet med förordningen 
därom. Tekniskt stöd ska till fullo 
respektera nationella regler och nationell 
praxis beträffande förhandlingar om 
kollektivavtal. Åtgärder för tekniskt stöd 
får inte undergräva 
arbetsmarknadsparternas roll eller hota 
kollektiva avtalsförhandlingars 
självständighet. Tekniskt stöd kan inte 
begäras i områden som helt eller delvis 
tillhör arbetsmarknadsparternas 
ansvarsområden, såvida de inte ger sitt 
samstämmiga godkännande.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska bedöma 
relevansen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till ekonomiska, sociala och 
hälsomässiga behov. Därför ska den 
beakta följande kriterier:

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 84

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till fullgörandet av 
unionens och dess medlemsstaters 
åtaganden, särskilt unionens klimatmål 
att uppnå en klimatneutral union senast 
2050, inbegripet dess åtaganden enligt 
Parisavtalet och den europeiska gröna 
given samt genomförandet av principerna 
i den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, den europeiska 
jämställdhetsstrategin och FN:s mål för 
hållbar utveckling.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Om planen förväntas ha en 
bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten och om minst 37 % av 
planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att hantera 
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klimatförändringarna.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Om planen förväntas bidra till de 
syften och mål som anges i artiklarna 3 
och 4.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller konsekventa åtgärder 
för genomförandet av reformer och 
offentliga investeringsprojekt som utgör 
enhetliga insatser.
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Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) Om de arrangemang som 
föreslagits av de berörda medlemsstaterna 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den planerade 
tidsplanen, delmålen och målen samt de 
relaterade indikatorerna, vilka ska 
inbegripa framsteg på de områden som 
omfattas av den sociala resultattavlan.

Ändringsförslag 90

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 91

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Om en betydande del av det belopp 
som begärs för planen för återhämtning 
och resiliens bidrar till genomförandet av 
målen för den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter på grundval av den 
metod som kommissionen tillhandahåller 
i enlighet med artikel 14.1.



AD\1213057SV.docx 49/63 PE655.646v02-00

SV

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Inom två månader från det att 
medlemsstaten officiellt lämnat in planen 
för återhämtning och resiliens ska 
kommissionen genom en delegerad akt 
anta ett beslut i enlighet med artikel 27a 
om utvärdering av planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
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Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om planen för återhämtning och 
resiliens, inbegripet relevanta delmål och 
mål, helt eller delvis inte längre kan 
uppnås, inklusive då förändringar av de 
sociala och ekonomiska indikatorerna 
påtagligt påverkar det ursprungliga 
förslag som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten på grund av objektiva 
omständigheter, får den berörda 
medlemsstaten lämna en motiverad 
begäran till kommissionen om att ändra 
eller ersätta de beslut som avses i artikel 
17.1 och 17.2. I detta syfte får 
medlemsstaten föreslå en ändrad eller en 
ny plan för återhämtning och resiliens, 
efter samråd med arbetsmarknadens 
parter och andra relevanta intressenter. 
Medlemsstaterna kan använda sig av 
instrumentet för tekniskt stöd för detta 
ändamål och kan när som helst lämna in 
en ansökan om tekniskt stöd.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 

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

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

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de åtgärder som krävs inom 
sex månader från innehållandet, ska 
kommissionen göra beloppet för det 
ekonomiska bidraget tillgängligt för 
regionala och lokala myndigheter och 
andra intressenter, inbegripet 
arbetsmarknadsparter och organisationer 
i det civila samhället som bidrar till att ta 
itu med de utmaningar som anges i 
planen för återhämtning och resiliens, 
efter det att den berörda medlemsstaten har 
fått möjlighet att lämna sina synpunkter 
inom två månader från det att slutsatserna 
meddelades.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
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Artikel 19 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om medel hålls inne på grund av 
brister när det gäller rättsstatsprincipen 
ska kommissionen se till att 
stödberättigade regionala och lokala 
myndigheter och andra berörda parter, 
inbegripet arbetsmarknadens parter och 
organisationer i det civila samhället, 
fortsätter att dra nytta av faciliteten.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fatta ett beslut om 
annullerande av det ekonomiska bidraget 
efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom två månader från det att 
bedömningen att det inte har gjorts några 

Den berörda medlemsstaten ska ha 
möjlighet att lämna sina synpunkter inom 
två månader från det att kommissionens 
bedömning att det inte har gjorts några 
konkreta framsteg har meddelats.
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konkreta framsteg har meddelats.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
två gånger om året inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas halvårsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens, inklusive de 
åtgärder som vidtas för att säkerställa 
samordning mellan faciliteten, de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och andra 
unionsfinansierade program. Rapporten 
ska skickas till Europaparlamentet och 
rådet vid samma tidpunkt, utan onödigt 
dröjsmål.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars 

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts och utvärderingen av dem i 
kommissionens delegerade akt i enlighet 
med artikel 17 till Europaparlamentet och 
rådet vid samma tidpunkt utan onödigt 
dröjsmål.
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utlämnande skulle äventyra 
allmänintresset i medlemsstaten.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
kommissionens 
kommunikationsverksamhet enligt punkt 
2, i synnerhet när det gäller skyldigheten 
att utnyttja det stöd som tillhandahålls 
inom ramen för faciliteten, sprids 
ordentligt på rätt regionala och lokala 
nivåer.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Resultattavla för återhämtning och 

resiliens
1. Kommissionen ska upprätta en 
resultattavla för återhämtning och 
resiliens (nedan kallad resultattavlan) 
som visar status för genomförandet av de 
överenskomna reformerna och 
investeringarna inom ramen för 
medlemsstaternas planer för 
återhämtning och resiliens.
2. Resultattavlan ska innehålla 
centrala indikatorer, såsom sociala, 
ekonomiska och miljömässiga 
indikatorer, som utvärderar de framsteg 
som registrerats i samband med planerna 
för återhämtning och resiliens på vart och 
ett av de sex områden som utgör 
tillämpningsområdet för denna 
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förordning.
3. Resultattavlan ska ange i vilken 
grad de relevanta delmålen i planerna för 
återhämtning och resiliens har uppnåtts 
samt vilka brister i genomförandet som 
konstaterats samt kommissionens 
rekommendationer för att åtgärda 
bristerna.
4. Resultattavlan ska också 
sammanfatta de viktigaste 
rekommendationerna till medlemsstaterna 
när det gäller deras planer för 
återhämtning och resiliens. Vad gäller 
planerna för sociala framsteg ska 
resultattavlan baseras på och komplettera 
processen med planeringsterminens 
sociala resultattavla.
5. Resultattavlan ska utgöra grund 
för ett ständigt utbyte av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna, vilket ska ske i 
form av en regelbundet organiserad 
strukturerad dialog.
6. Resultattavlan ska uppdateras 
kontinuerligt och vara tillgänglig för 
allmänheten på kommissionens 
webbplats. Den ska ange status för 
betalningsansökningar, betalningar, 
indragna och inställda finansiella bidrag.
7. Kommissionen ska redogöra för 
resultattavlan vid en utfrågning som 
anordnas av Europaparlamentets 
behöriga utskott.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årsrapport Kvartalsrapport
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Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska lägga fram en 
årsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

1. Kommissionen ska lägga fram en 
kvartalsrapport vid samma tidpunkt för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

2. Kvartalsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Årsrapporten ska också innehålla 
följande information:

3. Kvartalsrapporten ska också 
innehålla följande information:

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Användningen av instrumentet för 
tekniskt stöd för utarbetandet, 
genomförandet, översynen och 
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förbättringen av planerna för 
återhämtning och resiliens. 

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Information om omfattningen för 
det samråd med regionala och lokala 
myndigheter och andra intressenter, 
inklusive arbetsmarknadsparter och det 
civila samhällets organisationer, som 
utfördes innan det att planerna för 
återhämtning och resiliens lämnades in.

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) I vilken grad bestämmelserna i 
artikel 16.3 ba har uppfyllts.

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning fyra år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering senast tre år efter 
utgången av 2027.

1. Kommissionen ska vid samma 
tidpunkt förse Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén med en 
oberoende utvärdering av genomförandet 
av denna förordning fyra år efter att den 
har trätt i kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering och en oberoende 
jämställdhetsutvärdering senast tre år efter 
utgången av 2027.
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Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efterhandsutvärderingen ska bestå 
av en övergripande bedömning av de 
instrument som inrättas genom denna 
förordning och ska innehålla information 
om dess inverkan på lång sikt.

4. Efterhandsutvärderingen ska bestå 
av en övergripande bedömning av de 
instrument som inrättas genom denna 
förordning och ska innehålla information 
om dess inverkan på lång sikt, inbegripet 
på jämställdheten mellan kvinnor och 
män.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medier och allmänhet.

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till allmänheten, bland 
annat genom medier på icke-
diskriminerande grund.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
kommissionens informations- och 
kommunikationsverksamhet enligt punkt 
2, i synnerhet när det gäller skyldigheten 
att dra nytta av det stöd som tillhandahålls 
inom ramen för faciliteten, genomförs 
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ordentligt på rätt regionala och lokala 
nivåer.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 
182/2011 tillämpas.

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artiklarna 
9.1, 9.2 och 17.1 ska ges till 
kommissionen för en period på sju år från 
och med den … [dagen för denna 
förordnings ikraftträdande]. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på 
sju år. Delegeringen av befogenhet ska 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
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Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 9.1, 9.2 och 17.1 får när 
som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallande innebär att delegeringen 
av den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan 
dagen efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet 
datum. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i 
kraft.
4. När kommissionen antar en 
delegerad akt ska vid samma tidpunkt 
delges Europaparlamentet och rådet.
5. En delegerad akt som antas i 
enlighet med artiklarna 9.1, 9.2 och 17.1 
ska träda i kraft bara om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet före 
utgången av denna period har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
göra invändningar. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag 118

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.4 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till genomförandet av 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och till att uppnå FN:s 
mål för hållbar utveckling.

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.4 – strecksats 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till en bättre framtid för 
nästa generation.

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.4 – strecksats 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till antagandet av 
integrerade investeringsplaner för digital 
infrastruktur och digitala färdigheter 
samt till skapandet av en effektiv 
investeringsram för dessa, som bör 
säkerställa största möjliga 
konkurrenskraft för unionens regioner.
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