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Ændringsforslag 65
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 66
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 67
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 68
Sandra Pereira
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Som følge af dets specifikke 
anbefalinger og strukturreformer er det 
europæiske semester et redskab for EU's 
indgriben, der er udformet med henblik 
på at føre tilsyn med og omgå 
medlemsstaternes finanspolitikker og 
økonomiske politikker, og meget ofte 
benytter man sig af afpresning og 
sanktioner som et middel til at 
gennemføre foranstaltninger, der skal 
liberalisere offentlige tjenester, deregulere 
arbejdsmarkedet og gennemtvinge 
sparepolitikker. Anvendelsen fører til 
langsommelig økonomisk udvikling, 
arbejdsløshed, fattigdom samt 
socioøkonomiske og territoriale forskelle.

Or. pt

Ændringsforslag 69
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
stærke økonomiske og sociale strukturer 

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. 
Covid-19-krisen har uforholdsmæssigt 
stor indvirkning på kvinder og piger på 
grund af de eksisterende uligheder, der 
bl.a. fører til øget risiko for vold imod 
kvinder og piger under nedlukningen og 
et større frafald på arbejdsmarkedet som 
følge af en stigende byrde i form af 
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hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

pasningsopgaver, en større andel af 
kvinder, som er beskæftiget inden for 
sektorer, der påvirkes af nedlukningen, 
inden for den uformelle økonomi, i 
sektorer med mere usikre 
ansættelsesforhold og for 
kvinderettighedsorganisationer. Den 
aktuelle covid-19-pandemi såvel som den 
tidligere økonomiske og finansielle krise 
har vist, at udvikling af sunde og resiliente 
økonomier og finansielle systemer, der 
bygger på stærke økonomiske og sociale 
strukturer hjælper medlemsstaterne til at 
reagere mere effektivt på chok og til 
hurtigere at komme på fode igen bagefter. 
De mellemsigtede og langsigtede 
konsekvenser af covid-19-krisen vil i 
meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt 
medlemsstaternes økonomier kommer sig 
over krisen, hvilket igen afhænger af det 
finanspolitiske råderum, medlemsstaterne 
har til at træffe foranstaltninger til at 
afbøde krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, og af deres økonomiers 
resiliens. Reformer og investeringer, der 
skal afhjælpe strukturelle svagheder i 
økonomierne og styrke deres resiliens, vil 
derfor være af afgørende betydning for at 
få økonomierne tilbage på vejen mod en 
bæredygtig genopretning og undgå endnu 
større forskelle i Unionen. Den 
igangværende covid-19-pandemi og den 
tidligere økonomiske og finansielle krise 
har vist, at i kølvandet på kriser bliver 
forskellene mellem medlemsstaterne ofte 
mere udtalte hvad angår økonomisk 
udvikling, finanspolitiske ressourcer, 
levestandard og kvaliteten af de offentlige 
tjenester. Økonomiske kriser øger eller 
fasttømrer uligheder mellem og inden for 
samfund og gør dem varige, medmindre 
deres virkninger afbødes hurtigt og 
effektivt gennem kriseberedskab og 
økonomisk, social, miljømæssig og 
administrativ resiliens. Manglende 
resiliens kan også føre til undgåelige 
afsmittende chokeffekter mellem 
medlemsstaterne eller i Unionen som 
helhed, hvilket udgør en udfordring for 
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konvergens og samhørighed i Unionen og 
truer stabiliteten i Den Økonomiske og 
Monetære Union og på det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 70
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 udstillede manglerne ved de 
politikker, som EU fremmer, hvor man 
har centraliseret magten hos 
institutionerne og reduceret 
medlemsstaternes suverænitet, dereguleret 
forholdet mellem arbejdstagere og 
arbejdsgivere, lempet 
arbejdstidsbestemmelserne og sænket 
arbejdstagernes indkomster og bidraget til 
ødelæggelsen og privatiseringen af 
offentlige tjenester. Covid-19-pandemien 
beviser, at medlemsstater med mere 
regulerede arbejdsbetingelser og 
offentlige tjenester, der leverer universelle 
sociale svar og bidrager til at håndtere 
den strukturelle udelukkelse, har større 
kapacitet til resiliens og større 
genopretningspotentiale.
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større forskelle i Unionen.

Or. pt

Ændringsforslag 71
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
stærke økonomiske og sociale strukturer, 
navnlig sociale velfærdssystemer, som 
sikrer en anstændig levestandard, og som 
er tilgængelige for alle, hjælper 
medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
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undgå endnu større forskelle i Unionen. 
Disse reformer og investeringer bør også 
tage højde for kravene i forbindelse med 
fremme af beskyttelsen af menneskers 
sundhed, herunder inklusive 
arbejdsmarkeder af høj kvalitet med 
særlig fokus på unges beskæftigelse, 
adgang til offentlige tjenester, som er 
tilgængelige, økonomisk overkommelige 
og af høj kvalitet, sikring af anstændige 
levestandarder og social beskyttelse for 
alle samt et højt uddannelses- og 
undervisningsniveau hele livet.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
stærke økonomiske og sociale strukturer 
hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 

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

afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 73
Miriam Lexmann

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 74
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) De sociale velfærdssystemer sikrer 
de europæiske samfund og borgere 
integrerede tjenester og økonomiske 
ydelser til et anstændigt liv og dækker 
følgende indsatsområder: social sikring, 
sundhed, uddannelse, boliger, 
beskæftigelse, retsvæsen og sociale 
tjenester for sårbare grupper. De spiller 
en central rolle for opnåelsen af en socialt 
bæredygtig udvikling, fremme af lighed 
og social retfærdighed. Under covid-19-
krisen befinder de sociale 
velfærdssystemer sig i en situation med 
stress og pres uden fortilfælde, eftersom 
det ikke var meningen, at de skulle dække 
de sociale behov i en sundhedsmæssig og 
økonomisk nødsituation. De sociale 
velfærdssystemer vil skulle styrkes på en 
sådan måde, at de kan levere resultater og 
hjælpe hele befolkningen, navnlig i 
krisesituationer eller ved systemiske chok.

Or. en



PE655.970v01-00 12/135 AM\1211996DA.docx

DA

Ændringsforslag 75
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) De økonomiske konsekvenser af 
covid-19-udbruddet har medført en 
alvorlig indskrænkning af det 
finanspolitiske råderum i mange 
medlemsstater, hvilket undergraver deres 
evne til at gennemføre vigtige reformer og 
investeringsprioriteringer. Selv om det 
europæiske semester er EU's ramme til 
identificering af økonomiske reformer og 
investeringsprioriteringer, er behovet for 
genopretning og opbygning af resiliens, 
som er blevet fremhævet af covid-19, mere 
vidtgående end blot økonomisk politik og 
skal prioriteres tilstrækkeligt ved 
udformningen og opsætningen af det 
europæiske semester. Forvaltningen af 
Den Økonomiske og Monetære Union 
skal tilpasses, herunder ved at afhjælpe 
mangler vedrørende parlamentarisk 
ansvar og manglende demokratisk 
kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 76
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen og frigør vækstpotentiale, 
er blandt Unionens politiske prioriteter. De 

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

er derfor af afgørende betydning for at 
skabe en bæredygtig genopretning og 
understøtte øget økonomisk og social 
konvergens. Dette er endnu mere 
nødvendigt efter pandemikrisen for at bane 
vejen for en hurtig genopretning, som går 
hånd i hånd med gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
verdensmålene for bæredygtig udvikling 
og Parisaftalen. Sideløbende med 
virkningerne af pandemikrisen er de 
europæiske økonomier og samfund under 
gennemgribende forandring som følge af 
klimaændringerne og de udfordringer, 
der er forbundet med miljøet, 
globaliseringen, den digitale omstilling og 
den demografiske udvikling. Disse 
reformer bør løfte de mange aktuelle 
udfordringer på samme tid.

Or. fr

Ændringsforslag 77
Eugen Tomac

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen og frigør vækstpotentiale, 
er blandt Unionens politiske prioriteter. De 
er derfor af afgørende betydning for at 
skabe en bæredygtig genopretning og 
understøtte øget økonomisk og social 
konvergens. Dette er endnu mere 
nødvendigt efter pandemikrisen for at bane 
vejen for en hurtig genopretning, navnlig 
fordi EU selv forud for pandemien led 
under manglende sociale investeringer, 
som Kommissionen vurderede til 142 mia. 
EUR om året på tværs af forskellige 
sektorer, og hvor der mangler 15 mia. 
EUR inden for uddannelse og 70 mia. 
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EUR inden for sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 78
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens og sociale 
fremskridt, forbedrer tilpasningsevnen og 
frigør inkluderende vækstpotentiale, er 
blandt Unionens politiske prioriteter. De er 
derfor af afgørende betydning for at skabe 
en bæredygtig genopretning og understøtte 
øget økonomisk og social konvergens. 
Dette er endnu mere nødvendigt efter 
pandemikrisen for at bane vejen for en 
hurtig genopretning. Social bæredygtighed 
og inklusion skal være en hjørnesten i 
processen med opbygning af inklusive og 
resiliente samfund.

Or. en

Ændringsforslag 79
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen og frigør vækstpotentiale, 
er blandt Unionens politiske prioriteter. De 

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

er derfor af afgørende betydning for at 
skabe en bæredygtig genopretning og 
understøtte øget økonomisk og social 
konvergens. Dette er endnu mere 
nødvendigt efter pandemikrisen for at bane 
vejen for en hurtig genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 80
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Kvinderne har stået i første linje 
under covid-19-krisen, idet de udgør 
hovedparten af arbejdstagerne i 
sundhedsvæsenet rundt om i EU og skal 
skabe balance mellem ulønnede 
pasningsopgaver og deres arbejdsmæssige 
forpligtelser, hvilket gør tingene stadig 
vanskeligere for enlige forældre, hvoraf 
kvinderne udgør 85 %. Det er vigtigt med 
investeringer i robust plejeinfrastruktur 
for at sikre lighed mellem kvinder og 
mænd, sikre kvinder økonomiske 
muligheder, opbygge resiliente samfund, 
bekæmpe usikre ansættelsesforhold i 
kvindedominerede sektorer, fremme 
jobskabelse, forebygge fattigdom og social 
udstødelse og skabe en positiv indvirkning 
på BNP, fordi det giver flere kvinder 
mulighed for at tage lønnet arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 81
Maria Walsh

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen 
mere resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

(6) De økonomiske sparepolitikker, 
der blev vedtaget i kølvandet på den 
globale finanskrise i 2008, førte til et 
dramatisk fald i de offentlige 
investeringer. Det er imidlertid af 
afgørende betydning at handle på en 
kontracyklisk måde og støtte investeringer 
i krisetider, for at sætte fart i den 
økonomiske og sociale genopretning, 
beskytte beskæftigelsen og skabe nye job, 
styrke det bæredygtige vækstpotentiale på 
lang sigt med sigte på også at øge 
samfundets resiliens og samhørighed og 
undgå, at ulighed og fattigdom forværres. 
For at opnå bæredygtig vækst og 
beskæftigelse er det vigtigt at investere i 
grønne og digitale teknologier, kapaciteter 
og processer for at opnå en cirkulær 
nulemissionsøkonomi.

Or. en

Ændringsforslag 82
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved bekæmpe 
energifattigdom og fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
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bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser af høj 
kvalitet. Dette vil også medvirke til at gøre 
Unionen mere resilient og mindre afhængig 
ved at diversificere de vigtigste 
forsyningskæder.

Or. fr

Ændringsforslag 83
Miriam Lexmann

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe og bevare 
arbejdspladser. Dette vil også medvirke til 
at gøre Unionen mere resilient og mindre 
afhængig ved at diversificere de vigtigste 
forsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 84
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser af høj 
kvalitet. Dette vil også medvirke til at gøre 
Unionen mere resilient og mere uafhængig 
ved at diversificere de vigtigste 
forsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 85
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og for 
en mekanisme, der gør det muligt at yde 
direkte finansiel støtte fra EU-niveau til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab, som styrer fordelingen af midler, 
der skal understøtte EU's prioriteringer 
og sikre ansvarlighed, gennemsigtighed 
og demokratisk kontrol med 
gennemførelsen af de aftalte nationale 
reform- og investeringsplaner. Med 
henblik herpå bør der oprettes en 
genopretnings- og resiliensfacilitet 
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erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

("faciliteten") ved denne forordning, der 
skal yde effektiv finansiel og væsentlig 
støtte til gennemførelsen af reformer og 
offentlige investeringer i forbindelse 
hermed i medlemsstaterne, navnlig med 
henblik på at nå målene i den nye strategi 
for bæredygtig vækst, der blev præsenteret 
i den europæiske grønne pagt. Faciliteten 
bør være omfattende og desuden nyde godt 
af de erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer. 

Or. en

Ændringsforslag 86
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning for at bane vejen for offentlige 
investeringer, der kan bidrage til at 
indføre politikker, der respekterer 
medlemsstaternes behov og deres 
udviklingsstrategier, fremmer anstændigt 
arbejde til en rimelig løn, og som 
understøttes af kollektive 
overenskomstforhandlinger, som fremmer 
offentlige investeringer i infrastruktur og 
produktive sektorer, støtter grøn og 
innovativ udvikling, der sikrer social og 
territorial samhørighed, og som fremmer 
og investerer i offentlige tjenester, der 
leverer universelle og tilgængelige sociale 
løsninger af høj kvalitet. Faciliteten bør 
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være omfattende og desuden nyde godt af 
de erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

Or. pt

Ændringsforslag 87
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 88
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 

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

50 % af ressourcerne til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 40 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte Unionens 
klimamål og yderligere 10 % til 
biodiversitet. EU's taksonomi bør 
anvendes til at følge gennemførelsen af 
sådanne overordnede mål. Faciliteten bør 
kun støtte aktiviteter, der ikke forvolder 
betydelig skade på et eller flere af de 
miljømål, der nævnes i artikel 9 i 
forordning (EU) 2020/852 i henhold til 
bestemmelserne i artikel 17 i forordning 
(EU) 2020/852, og de aktiviteter, der 
udføres i overensstemmelse med 
"minimumsgarantierne" i henhold til 
artikel 18 i forordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 89
Eugen Tomac

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål. Det 
gælder desuden, at eftersom 2030-
dagsordenen kræver en holistisk og 
tværsektoriel politisk tilgang for at sikre, 
at de økonomiske, sociale og 
miljømæssige udfordringer tackles samlet, 
skal den sociale dimension af 
bæredygtighed prioriteres på samme 
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niveau inden for rammerne af faciliteten, 
og alle politikker bør have befolkningens 
velfærd i centrum.

Or. en

Ændringsforslag 90
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling bør faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, til enhver tid og i 
ethvert tilfælde dække alle økonomiske og 
sociale behov som følge af covid-19-
pandemien, og så vidt muligt bidrage til at 
integrere klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål.

Or. esÆndringsforslag 91
Marianne Vind

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 30 % af udgifterne under EU-
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budgettet skal understøtte klimamål. budgettet skal understøtte klimamål, idet 
ingen midler må gå til foranstaltninger, 
der påvirker kursen mod et klimaneutralt 
EU i 2050 negativt.

Or. en

Ændringsforslag 92
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed, sikre en retfærdig 
omstilling, som ikke lader nogen i stikken, 
og til at nå det overordnede mål om, at 
37 % af udgifterne under EU-budgettet 
skal understøtte klimamål.

Or. fr

Ændringsforslag 93
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Faciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, afspejler den europæiske søjle 
for sociale rettigheder, som er Europas 
sociale strategi, og skal sikre, at 
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omstillingerne vedrørende 
klimaneutralitet, digitalisering og 
demografiske forandringer, samt 
genopretningen efter covid-19-
pandemien, er socialt retfærdige og 
rimelige, og den skal bidrage til 
gennemførelsen af søjlens 20 principper 
og til opnåelsen af målene og milepælene 
for sociale fremskridt.

Or. en

Ændringsforslag 94
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også lægges 
behørig vægt på virkningen af de 
nationale planer, der indgives i 
overensstemmelse med denne forordning, 
mht. at fremme ikke blot den grønne 
omstilling, men også den digitale 
omstilling. De vil begge spille en vigtig 
rolle i relanceringen og moderniseringen 
af vores økonomi.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 95
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Anvendelsesområdet for faciliteten 
bør omfatte politikområder med relation 
til økonomisk, social og territorial 
samhørighed, den grønne og den digitale 
omstilling, sundhed, konkurrenceevne, 
iværksætteri, resiliens, produktivitet, 
stabilitet i de finansielle systemer, kultur, 
uddannelse og færdigheder, børne- og 
ungdomspolitikker, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, offentlige 
sundhedssystemer, politikker, der er i 
overensstemmelse med den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, såsom social 
beskyttelse, arbejdspladser af høj kvalitet 
og investeringer, ligestilling mellem 
kønnene og integration af personer med 
handicap, social dialog og styrkelse af 
demokratiske systemer, herunder effektive 
og uafhængige retssystemer samt 
mediepluralisme og mediefrihed.

Or. en

Ændringsforslag 96
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at gøre det muligt at træffe 
foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk 
styring, med henblik på at sikre ensartede 
gennemførelsesbetingelser, bør Rådet 
tillægges beføjelse til på forslag af 
Kommissionen og ved 
gennemførelsesretsakter at suspendere 
fristen for vedtagelse af afgørelser om 
forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og at suspendere 

udgår
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betalinger under denne facilitet i tilfælde 
af væsentlig manglende overholdelse i 
relation til de relevante tilfælde, der 
vedrører den økonomiske styringsproces 
som fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) XXX/XX [CPR] 
(...). Rådet bør tillige tillægges beføjelse til 
på forslag af Kommissionen at ophæve 
disse suspensioner ved 
gennemførelsesretsakter i relation til de 
samme relevante tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 97
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) For at gøre det muligt at træffe 
foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk styring, 
med henblik på at sikre ensartede 
gennemførelsesbetingelser, bør 
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage afgørelser i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) om at suspendere eller ophæve 
suspensionen af fristen for vedtagelse af 
afgørelser om forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og, helt eller delvist, at 
suspendere betalinger under denne facilitet 
i tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til de relevante 
tilfælde, der vedrører den økonomiske 
styringsproces som fastlagt i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
XXX/XX [CPR] (...). Det skal bemærkes, 
at så længe den generelle 
undtagelsesbestemmelse er i kraft, og de 
økonomiske og sociale konsekvenser af 
covid-19-pandemien består, finder de 
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foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk 
styring, ikke anvendelse.
Faciliteten bør også kædes sammen med 
respekt for både de klimamål, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) XXX/XX [lovgivning, 
som er nødvendig for at opnå 
klimaneutralitet, og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 (den 
europæiske klimalov)] (…) og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. I 
tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse af klimamålene og/eller 
bestemmelserne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder bør Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage afgørelser 
i overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) om at suspendere 
eller ophæve suspensionen af fristen for 
vedtagelse af afgørelser om forslag til 
genopretnings- og resiliensplaner og, fuld 
eller delvis, suspension af betalinger 
under denne facilitet.

Or. fr

Ændringsforslag 98
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed og at bidrage 
til målene for Unionens politikker, FN's 
mål for bæredygtig udvikling og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. 
Med henblik herpå bør den bidrage til at 
forbedre medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
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Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

økonomiske konsekvenser og fremme den 
digitale omstilling samt støtte den 
retfærdige og inkluderende omstilling til 
en miljømæssigt bæredygtig, energi- og 
ressourceeffektiv og cirkulær økonomi 
uden nettoemissioner af drivhusgasser så 
hurtigt som mulig og senest i 2050, og på 
den måde bidrage til at fremme 
jobskabelse og EU-økonomiernes 
bæredygtige vækstpotentiale efter krisen, 
fremme jobskabelse og befordre 
bæredygtig og kønsafbalanceret 
bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 99
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være at bidrage til at tackle 
udfordringerne inden for de seks 
politikområder, der er udpeget i denne 
forordning, gennem fremme af den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og at bidrage til målene for 
Unionens politikker, verdensmålene for 
bæredygtig udvikling, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, Parisaftalen 
og styrkelsen af det indre marked. Med 
henblik herpå bør den bidrage til at 
forbedre medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, sociale 
fremskridt, bidrage til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale efter krisen, 
fremme skabelse af job af høj kvalitet i 
kølvandet på covid-19-pandemien og 
befordre bæredygtig vækst.
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Or. en

Ændringsforslag 100
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens mål bør være at 
bidrage til den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, Unionens 
strategiske uafhængighed, opfyldelsen af 
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 
og EU's klimamål samt gennemførelsen 
af den europæiske søjle for sociale 
rettigheder. Med henblik herpå bør den 
bidrage til at forbedre medlemsstaternes 
resiliens, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser, navnlig for de 
mest sårbare og de unge, samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet 
og befordre bæredygtig vækst.

Or. fr

Ændringsforslag 101
Miriam Lexmann

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 

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

medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser, idet der lægges 
særlig vægt på de mest sårbare grupper, 
herunder ældre, personer med handicap 
og børnefamilier, samt støtte den grønne 
og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 102
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 103
Miriam Lexmann

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Med henblik på at nå de 
overordnede mål bør faciliteten også 
bidrage til at forbedre medlemsstaternes 
resiliens ved at dække uddannelse, faglig 
uddannelse, omskoling og opkvalificering, 
herunder formel og uformel uddannelse. 
En effektiv støtte til 
uddannelsesprocessen, der afspejler alle 
de nuværende udfordringer, bør omfatte 
alle interessenter som f.eks. ikkestatslige 
organisationer, erhvervslivet og 
forskningsinstitutioner. 
Uddannelsesprocessen bør være inklusiv 
og bør reagere på arbejdsmarkedets 
dynamiske behov. 

Or. en

Ændringsforslag 104
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Facilitetens specifikke mål bør 
være at yde finansiel støtte til 
medlemsstaterne med henblik på at styrke 
projekter, der fremmer deres udvikling, 
sikre investeringer i produktive og 
strategiske sektorer, og spille en 
strukturerende rolle ved at levere 
universelle og gratis offentlige tjenester af 
høj kvalitet. Dette specifikke mål bør 
forfølges med skyldig respekt for de 
specifikke udviklingsstrategier i de berørte 
medlemsstater, som yder et meningsfuldt 
bidrag ved at levere umiddelbare svar på 
virkningerne af covid-19 og offentlige 
investeringer, der spiller en 
strukturerende rolle i at sikre den sociale 
og territoriale samhørighed i 
medlemsstaterne og Den Europæiske 
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Union.

Or. pt

Ændringsforslag 105
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen og 
tage hensyn til de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter og være i 
overensstemmelse med princippet om ikke 
at gøre væsentlig skade, som fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 
2020 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer og 
om ændring af forordning (EU) 
2019/2088 [EU's taksonomiforordning]. 
Faciliteten bør ikke anvendes til at støtte 
aktiviteter, der er anført på listen over 
udelukkede aktiviteter i denne forordning. 
Desuden bør mindst 50 % af 
genopretnings- og resiliensplanerne 
afsættes til integration af klimamål og 
andre mål for miljømæssig 
bæredygtighed. EU's taksonomi bør 
anvendes til at spore gennemførelsen af 
sådanne overordnede mål. 
Genopretnings- og resiliensplanerne bør 
være i overensstemmelse med EU's 
strategi for ligestilling mellem mænd og 
kvinder 2020-2025. Foranstaltningerne 
bør også være i overensstemmelse med 
pligten til at respektere og fremme de i 
artikel 2 i TEU forankrede værdier. 
Planerne bør indeholde et tværgående 
afsnit om køn, herunder bl.a. 
obligatoriske kønsbaserede 
konsekvensanalyser og efterfølgende 
kontroller, ligestillingsvurdering og krav 
vedrørende kønsbalance og ligeløn i 
relation til alle økonomiske aktiviteter, 
som modtager støtte fra planerne. 
Medlemsstaterne bør også sikre 
indsamlingen af kønsopdelte data og 
kønsbudgettering til de nationale planer. 

Or. en

Ændringsforslag 106
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
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bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Med henblik på at sikre bred 
opbakning til de tilstræbte reformer bør 
de medlemsstater, der ønsker at benytte 
sig af faciliteten, som led i processen for 
udarbejdelse af genopretnings- og 
resiliensplanerne og i overensstemmelse 
med partnerskabskodeksen under 
samhørighedspolitikken, konsultere 
regionale og lokale myndigheder og andre 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundet. Genopretnings- 
og resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør også indeholde 
specifikke indikatorer for ulighed og 
sociale fremskridt, som skal nås. For at 
fremme tiltag, der falder ind under 
prioriteterne for den europæiske grønne 
pagt og den digitale dagsorden, bør planen 
også omfatte foranstaltninger, som er 
relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 107
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør bidrage til Unionens 
strategiske uafhængighed, opfyldelsen af 
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 
og EU's klimamål samt gennemførelsen 
af den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og være i overensstemmelse 
med de relevante landespecifikke 
udfordringer og prioriteter, der er 
identificeret inden for rammerne af det 
europæiske semester, navnlig i forbindelse 
med social- og beskæftigelsespolitikker, 
med de nationale reformprogrammer, samt 
med de nationale energi- og klimaplaner, 
planerne for retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

Or. fr

Ændringsforslag 108
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende og inkluderende 
genopretnings- og resiliensplan. 
Genopretnings- og resiliensplanen bør 
være i overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
sociale fremskridt, planerne for retfærdig 
omstilling og de partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer, der er vedtaget 
under EU-fondene. For at fremme tiltag, 
der falder ind under prioriteterne for den 
europæiske grønne pagt og den digitale 
dagsorden, den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, børnegarantien og 
ungdomsgarantien bør planen også 
omfatte foranstaltninger, som er relevante 
under de seks politikområder, der er 
udpeget i denne forordning. 
Foranstaltningerne bør gøre det muligt 
hurtigt at nå og levere de mål og bidrag, 
der er fastsat i de nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter. Mindst 30 % 
af genopretnings- og resiliensplanerne 
bør afsættes til investeringer, der vedrører 
gennemførelsen af målene i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 109
Marianne Vind

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
bidrager direkte til den grønne og den 
digitale omstilling. Foranstaltningerne bør 
gøre det muligt hurtigt at nå og levere de 
mål og bidrag, der er fastsat i de nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf. Alle understøttede aktiviteter bør 
forfølges under fuld overholdelse af 
Unionens klima- og miljøpolitiske 
prioriteter og aktiviteter, der bidrager 
negativt til målet om klimaneutralitet i 
2050, bør ikke støttes via faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 110
Eugen Tomac
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Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden og 
foranstaltninger, der er i 
overensstemmelse med principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
bør planen også omfatte foranstaltninger, 
som er relevante for den grønne og den 
digitale omstilling. Foranstaltningerne bør 
gøre det muligt hurtigt at nå og levere de 
mål og bidrag, der er fastsat i de nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf. Alle understøttede aktiviteter bør 
forfølges under fuld overholdelse af 
Unionens klima- og miljøpolitiske 
prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 111
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de landespecifikke 
udfordringer og prioriteter, der er 
identificeret inden for rammerne af det 
europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 112
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Medlemsstaterne bør sikre, at 
arbejdsmarkedets parter høres ved 
udformningen af de nationale 
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genopretnings- og resiliensplaner. Med 
henblik på at forbedre konsekvensen og 
relevansen af de nationale planer bør 
arbejdsmarkedets parter have mulighed 
for at komme med deres bidrag på et 
tidligt tidspunkt, inden de nationale 
genopretnings- og resiliensplaner 
forelægges EU. Hvis den nationale 
genopretnings- og resiliensplan er vedlagt 
det nationale reformprogram, høres 
arbejdsmarkedets parter høres om 
udkastet til det nationale reformprogram 
helst senest i februar måned. Hvis den 
nationale genopretnings- og resiliensplan 
eller ajourføringerne heraf ikke er vedlagt 
det nationale reformprogram, sikrer 
medlemsstaterne, at arbejdsmarkedets 
parter høres mindst en måned, inden 
planen indsendes til Kommissionen. 
Arbejdsmarkedets parter høres i henhold 
til nationale bestemmelser og national 
praksis. I de nationale genopretnings- og 
resiliensplaner forklares det, hvordan der 
er taget højde for bidragene fra 
arbejdsmarkedets parter, og hvis 
arbejdsmarkedets parter har anmodet om 
det, bør deres udtalelse vedlægges de 
nationale reformprogrammer eller 
eventuelt de nationale genopretnings- og 
resiliensplaner.

Or. en

Ændringsforslag 113
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Eftersom de lokale myndigheder 
og kommuner er tættest på borgerne og 
har førstehåndserfaringer med 
lokalsamfundenes og de lokale 
økonomiers behov og problemer, spiller 
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de en central rolle i den økonomiske og 
sociale genopretning. På baggrund af 
dette bør kommuner og lokale 
myndigheder spille en vigtig rolle i 
planlægningen og gennemførelsen af 
denne facilitet, herunder udarbejdelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne og 
forvaltningen af projekterne under 
faciliteten. For at udnytte kommunernes 
og de lokale myndigheders fulde 
potentiale med henblik på at opnå 
genopretning og resiliens bør der 
øremærkes midler fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten til dem, og 
kommunerne og de lokale myndigheder 
bør gives direkte adgang til disse midler. 

Or. en

Ændringsforslag 114
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Mekanismen for en retfærdig 
omstilling er et grundlæggende element 
for, at overgangen til en klimaneutral 
økonomi kan ske på et ensartet grundlag. 
Den yder specifik støtte til at hjælpe med 
at mobilisere mindst 100 000 mio. EUR i 
perioden 2021-2017 i de mest berørte 
regioner for at afbøde de 
socioøkonomiske virkninger af 
omstillingen.

Or. es

Ændringsforslag 115
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Medlemsstaterne bør sikre, at 
arbejdsmarkedets parter høres ved 
udformningen af de nationale 
genopretnings- og resiliensplaner. Med 
henblik på at forbedre konsekvensen og 
relevansen af de nationale planer bør 
arbejdsmarkedets parter have mulighed 
for at komme med deres bidrag på et 
tidligt tidspunkt, inden de nationale 
genopretnings- og resiliensplaner 
forelægges for EU. Hvis den nationale 
genopretnings- og resiliensplan er vedlagt 
det nationale reformprogram, høres 
arbejdsmarkedets parter om udkastet til et 
nationalt reformprogram helst senest i 
februar måned. Hvis den nationale 
genopretnings- og resiliensplan eller 
ajourføringerne af den ikke er vedlagt det 
nationale reformprogram, sikrer 
medlemsstaterne, at arbejdsmarkedets 
parter høres mindst en måned, inden 
planen indsendes til Kommissionen. 
Arbejdsmarkedets parter høres i henhold 
til nationale bestemmelser og national 
praksis. I de nationale genopretnings- og 
resiliensplaner forklares det, hvordan der 
er taget højde for bidragene fra 
arbejdsmarkedets parter, og hvis 
arbejdsmarkedets parter ønsker det, 
vedlægges deres udtalelse de nationale 
reformprogrammer eller eventuelt de 
nationale genopretnings- og 
resiliensplaner.

Or. en

Ændringsforslag 116
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Betragtning 19



AM\1211996DA.docx 43/135 PE655.970v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). I 2021 og 2022 bør 
maksimalbeløbet beregnes på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger, arbejdsløshedsprocenten, det 
uudnyttede arbejdskraftpotentiale og 
andelen af befolkningen, der risikerer at 
havne i fattigdom, for årene 2015-2019. I 
2023 og 2024 bør det maksimale 
finansielle bidrag beregnes på grundlag 
af befolkningen, reciprokværdien af BNP, 
andelen af befolkningen, der risikerer at 
havne i fattigdom, og det akkumulerede 
tab i det reale BNP observeret i perioden 
fra 2020 til 2021 i forhold til 2019.

Or. en

Ændringsforslag 117
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Planen bør udarbejdes på 
grundlag af en dialog på flere niveauer 
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sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester. Der 
bør tilstræbes og opnås et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

med lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter for at sikre størst 
mulig konsensus. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for målene for den 
europæiske grønne pagt, navnlig det 
bæredygtige vækstpotentiale, skabelse af 
job af høj kvalitet og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
også indeholde foranstaltninger for en 
politisk neutral fordeling af midler til 
støtte for civilsamfundet og  
nonprofitorganisationer samt uafhængige 
medier med op til 5 % af de samlede 
midler; den bør ligeledes omfatte en 
forpligtelse fra regeringens side til at 
uddele tilstrækkelige midler til 
kommunerne, mindst 80 % af de 
kommunale midler, som de havde til 
rådighed inden covid-19-krisen; den bør 
også indeholde en forklaring på, hvordan 
foranstaltningerne i planen ventes at 
afhjælpe mangler vedrørende de værdier, 
der er knæsat i artikel 2 i TEU; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de seneste 
landespecifikke henstillinger, der er 
vedtaget inden for rammerne af det 
europæiske semester. Det bør også fremgå 
af planerne , hvordan planen ventes at 
bidrage til ligestilling mellem kønnene og 
til kønsafbalanceret vækst og jobskabelse. 
Der bør tilstræbes og opnås et tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

Or. en
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Ændringsforslag 118
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet 
og økonomisk og social resiliens; den bør 
også indeholde foranstaltninger, som er 
relevante for den grønne og den digitale 
omstilling; den bør tillige indeholde en 
redegørelse for den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplans bidrag til 
opfyldelsen af FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling og EU's klimamål 
samt gennemførelsen af den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og dens 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, navnlig i 
forbindelse med social- og 
beskæftigelsespolitikker. Der bør 
tilstræbes og opnås et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

Or. fr

Ændringsforslag 119
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, og hvordan 
arbejdsmarkedets parter og andre 
relevante interessenter er blevet hørt. 
Høringen af arbejdsmarkedets parter bør 
også tage sigte på at styrke ejerskabet til 
og konsekvensen i de nationale planer ved 
hjælp af mål og milepæle til måling af 
virkningerne af de nationale planer. Der 
bør tilstræbes og opnås et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 120
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør skitsere omfanget af 
høringen af de regionale og lokale 
myndigheder og andre interessenter, 
herunder arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet, forud for indsendelsen af 
planen, samt indeholde indikatorer for 
ulighed og de sociale fremskridt, der skal 
nås, og foranstaltninger, som er relevante 
for den grønne og den digitale omstilling; 
den bør tillige indeholde en redegørelse for 
den foreslåede genopretnings- og 
resiliensplans forenelighed med de 
relevante landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester. Der 
bør tilstræbes og opnås et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 121
Marianne Vind

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 

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

investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som bidrager direkte til 
den grønne og den digitale omstilling, idet 
ingen foranstaltninger må have en 
negativ indvirkning på muligheden for at 
opnå et klimaneutralt EU senest i 2050; 
den bør tillige indeholde en redegørelse for 
den foreslåede genopretnings- og 
resiliensplans forenelighed med de 
relevante landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester. Der 
bør tilstræbes og opnås et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 122
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de landespecifikke 
udfordringer og prioriteter, der er 
identificeret inden for rammerne af det 
europæiske semester. Der bør tilstræbes og 
opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 123
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til den grønne og den digitale 

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

omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
bidrager Unionens strategiske autonomi, 
opfyldelsen af FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling og EU's klimamål 
samt gennemførelsen af den europæiske 
søjle for sociale rettigheder; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, skabelse 
af arbejdspladser af høj kvalitet og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, navnlig for de mest sårbare 
og de unge, samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og den opadgående sociale 
og økonomiske konvergens, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Or. fr

Ændringsforslag 124
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Betragtning 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; i denne 
forbindelse vil Kommissionen fremme 
inddragelsen af arbejdsmarkedets parter, 
som fastsat i denne forordning med fuld 
respekt for nationale bestemmelser og 
national praksis, gennem landespecifikke 
henstillinger, multilateral overvågning, 
peer review-øvelser og udveksling af god 
praksis; om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den retfærdige grønne og den digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at opfylde Unionens 
og medlemsstaternes forpligtelser, navnlig 
Parisaftalen, verdensmålene for 
bæredygtig udvikling, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og integration 
af kønsaspektet, om den begrundelse, der 
er forelagt af medlemsstaten for de 
anslåede samlede omkostninger til den 
indgivne genopretnings- og resiliensplan, 
er rimelig og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
sociale fremskridt; om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
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resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

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

Or. en

Ændringsforslag 125
Marianne Vind

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til den grønne og den digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til den grønne og den digitale 
omstilling og de dermed forbundne 
udfordringer, idet ingen foranstaltninger 
må have en negativ indvirkning på 
muligheden for at opnå et klimaneutralt 
EU senest i 2050; om planen forventes at 
få varige virkninger i den berørte 
medlemsstat, om planen forventes at 
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resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 126
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 127
Andrea Bocskor, Ádám Kósa
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Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 128
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) For at bidrage til udarbejdelsen af 
planer af høj kvalitet og bistå 
Kommissionen i forbindelse med 
vurderingen af de genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne 
indgiver, og af, i hvor høj grad de relevante 
kriterier er opfyldt, bør der fastsættes 
bestemmelser om anvendelse af 
ekspertrådgivning og, efter anmodning fra 
medlemsstaterne, peerrådgivning; 
Anvendelsen af forordningen bør ske 
under fuldstændig overholdelse af artikel 
152 i TEUF, og de i medfør af denne 
forordning udarbejdede nationale 
genopretnings- og resiliensplaner bør 
respektere national praksis og nationale 
institutioner for løndannelse. Denne 
forordning tager hensyn til artikel 28 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og må derfor 
ikke berøre retten til at forhandle, indgå 
eller håndhæve kollektive aftaler eller til 
at træffe kollektive foranstaltninger i 
overensstemmelse med national ret og 
praksis.

Or. en
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Ændringsforslag 129
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 130
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Anvendelsen af forordningen bør 
ske under fuldstændig overholdelse af 
artikel 152 i TEUF, og de i medfør af 
denne forordning udarbejdede nationale 
genopretnings- og resiliensplaner bør 
respektere national praksis og nationale 
institutioner, der beskæftiger sig med 
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løndannelse. Denne forordning tager 
hensyn til artikel 28 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og må følgelig ikke berøre 
retten til at forhandle, indgå eller 
håndhæve kollektive aftaler eller til at 
træffe kollektive foranstaltninger i 
overensstemmelse med national ret og 
praksis.

Or. en

Ændringsforslag 131
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forudsat at genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis, bør den berørte medlemsstat tildeles 
det maksimale finansielle bidrag, hvis de 
anslåede samlede omkostninger til 
reformerne og investeringerne i 
genopretnings- og resiliensplanen er lig 
med eller højere end det, det maksimale 
finansielle bidrag i sig selv beløber sig til. 
Den berørte medlemsstat bør i stedet 
tildeles et beløb, der er lig med 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger, hvis disse 
anslåede samlede omkostninger er lavere 
end det maksimale finansielle bidrag i sig 
selv. Medlemsstaten bør ikke tildeles noget 
finansielt bidrag, hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis.

(26) Rådet bør godkende vurderingen 
af genopretnings- og resiliensplanerne 
ved hjælp af en gennemførelsesafgørelse 
efter forslag fra Kommissionen, og det bør 
tilstræbe at vedtage den senest fire uger 
fra modtagelsen af forslaget. Forudsat at 
genopretnings- og resiliensplanen opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis, bør den berørte medlemsstat tildeles 
det maksimale finansielle bidrag, hvis de 
anslåede samlede omkostninger til 
reformerne og investeringerne i 
genopretnings- og resiliensplanen er lig 
med eller højere end det, det maksimale 
finansielle bidrag i sig selv beløber sig til. 
Den berørte medlemsstat bør i stedet 
tildeles et beløb, der er lig med 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger, hvis disse 
anslåede samlede omkostninger er lavere 
end det maksimale finansielle bidrag i sig 
selv. Medlemsstaten bør ikke tildeles noget 
finansielt bidrag, hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis.
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Or. en

Ændringsforslag 132
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
være tilgængelig indtil den 31. december 
2024. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 60 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2024.

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
være tilgængelig indtil den 31. december 
2023. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 60 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2023.

Or. en

Ændringsforslag 133
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 

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

lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater. Kommissionen bør vurdere 
anmodningen om lånebistand inden for to 
måneder. Rådet bør kunne godkende 
denne vurdering med kvalificeret flertal 
efter forslag fra Kommissionen ved hjælp 
af en gennemførelsesafgørelse, som Rådet 
tilstræber at vedtage senest fire uger efter 
modtagelse af forslaget.

Or. en

Ændringsforslag 134
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 

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

blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 6,8 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 135
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 
vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for fire 
måneder.

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Når Kommissionen 
vurderer, at den pågældende medlemsstats 
begrundelse retfærdiggør et sådant 
ændringsforslag, bør den vurdere den nye 
plan inden for to måneder. Den 
pågældende medlemsstat og 
Kommissionen kan om nødvendigt aftale 
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at forlænge denne frist med en rimelig 
periode. Rådet bør godkende vurderingen 
af den nye plan ved hjælp af en 
gennemførelsesafgørelse efter forslag fra 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 136
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Når det europæiske semester og 
navnlig de landespecifikke henstillinger 
identificerer udfordringer, der kræver 
øjeblikkelige reformer, men den 
pågældende medlemsstat gør 
utilstrækkelig brug af den tildelte 
finansiering, eller Kommissionen har 
besluttet at suspendere denne finansiering 
på grund af utilstrækkelig gennemførelse 
af genopretnings- og resiliensplanerne, 
eller i tilfælde af mangler vedrørende 
retsstatsprincippet, bør foranstaltninger 
på regionalt og lokalt plan, herunder 
initiativer fra civilsamfundet, der bidrager 
til at løse disse udfordringer, fortsat have 
støtte fra faciliteten, og der bør stilles 
finansiering til rådighed for regionale og 
lokale myndigheder samt andre 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundets organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 137
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius
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Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 138
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 efter den deri 
omhandlede undersøgelsesprocedure13. 
Efter vedtagelse af en 
gennemførelsesretsakt bør den berørte 
medlemsstat og Kommissionen kunne 
aftale visse operationelle ordninger af 
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teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

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

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 139
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 efter den deri 
omhandlede undersøgelsesprocedure13. 
Efter vedtagelse af en 
gennemførelsesretsakt bør den berørte 
medlemsstat og Kommissionen kunne 
aftale visse operationelle ordninger af 
teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør vedtages 
af Rådet ved hjælp af en 
gennemførelsesafgørelse efter forslag fra 
Kommissionen. For at sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af denne 
forordning bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 efter den deri 
omhandlede undersøgelsesprocedure13. 
Efter vedtagelse af en 
gennemførelsesafgørelse bør den berørte 
medlemsstat og Kommissionen kunne 
aftale visse operationelle ordninger af 
teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
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af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 140
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre seks centrale 
politikområder:

- grøn omstilling under hensyntagen 
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til målsætningerne i den grønne pagt
- digital omstilling under 
hensyntagen til målsætningerne i den 
digitale dagsorden
- økonomisk samhørighed, 
produktivitet og konkurrenceevne under 
hensyntagen til målsætningerne i 
strategierne på industri- og SMV-området
- social samhørighed under 
hensyntagen til den europæiske søjle for 
sociale rettigheder
- institutionel resiliens med henblik 
på at øge kriseberedskabskapaciteten og
- politikker for Next Generation EU 
under hensyntagen til målsætningerne i 
ungdomsgarantien og børnegarantien.

Or. en

Ændringsforslag 141
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne og den 
digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
kultur, uddannelse og færdigheder, 
forskning og innovation, intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, social 
sikring, beskæftigelse af høj kvalitet og 
investeringer, ligestilling mellem kønnene, 
inklusion af personer med handicap samt 
de finansielle systemers stabilitet, social 
dialog og styrkelse af demokratiske 
systemer, herunder effektive og 
uafhængige retssystemer samt 
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mediepluralisme og mediefrihed.

Or. en

Ændringsforslag 142
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 143
Marianne Vind

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, omstillingen til et 
klimaneutralt EU i 2050, den digitale 
omstilling, sundhed, konkurrenceevne, 
resiliens, produktivitet, uddannelse og 
færdigheder, forskning og innovation, 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
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investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

beskæftigelse og investeringer samt de 
finansielle systemers stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 144
Eugen Tomac

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 145
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, finder ikke anvendelse 
på:
a) afvikling eller opførelse af 
atomkraftværker
b) fremstilling, forarbejdning, 
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distribution, lagring eller forbrænding af 
fossile brændstoffer
c) investeringer i lufthavnsinfrastruktur, 
undtagen i regionerne i den yderste 
periferi
d) investeringer i kapacitetsudvidelse af 
motorvejsinfrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 146
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 147
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
bidrage til Unionens økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed, Unionens 
strategiske autonomi, opfyldelsen af FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling og 
EU's klimamål samt gennemførelsen af 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser, navnlig for de 
mest sårbare og de unge, og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet 
efter covid-19-krisen, med bæredygtig 
vækst til følge.

Or. fr

Ændringsforslag 148
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale, 
økonomiske og kønsrelaterede 
konsekvenser og støtte den grønne og den 
digitale omstilling, idet man beskytter 
arbejdstagere, der kan blive ramt af en 
sådan omstilling af produktionen, og på 
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bæredygtig vækst til følge. den måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
retfærdig bæredygtig vækst til følge.

Or. en

Ændringsforslag 149
Eugen Tomac

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 150
Marianne Vind

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 

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

tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte 
omstillingen til et klimaneutralt EU senest 
i 2050 og den digitale omstilling og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge.

Or. en

Ændringsforslag 151
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 152
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på opfyldelse af det 
overordnede mål er genopretnings- og 

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

resiliensfacilitetens specifikke mål at yde 
finansiel støtte til medlemsstaterne med 
henblik på at styrke projekter, der fremmer 
deres udvikling, sikre investeringer i 
produktive og strategiske sektorer og 
spille en strukturerende rolle ved at levere 
universelle og gratis offentlige tjenester af 
høj kvalitet. Dette specifikke mål skal 
forfølges under hensyntagen til de 
specifikke udviklingsstrategier i de berørte 
medlemsstater, som yder et meningsfuldt 
bidrag ved at levere umiddelbare svar på 
virkningerne af covid-19 og offentlige 
investeringer, der spiller en 
strukturerende rolle i at sikre den sociale 
og territoriale samhørighed i 
medlemsstaterne og Den Europæiske 
Union.

Or. pt

Ændringsforslag 153
Eugen Tomac

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 154
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Faciliteten bidrager til målene for 
Unionens politikker, verdensmålene for 
bæredygtig udvikling, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, Parisaftalen 
og styrkelsen af det indre marked ved at 
gennemføre foranstaltninger såsom:
- foranstaltninger, der omsætter målene i 
Parisaftalen og den grønne pagt i praksis 
og fører til opfyldelse af Unionens mål og 
derigennem bidrager til en gradvis 
dekarbonisering af økonomien
- foranstaltninger, der fremmer digital 
infrastruktur, digitalisering af nationale 
systemer og arbejdspladser, forbedrer 
adgangen til digitalt arbejde og fremmer 
digitale færdigheder
- foranstaltninger til støtte for den 
økonomiske genopretning og stabilitet, 
incitamenter til tilpasning til 
industripolitikker, økosystemer og 
diversificering af forsyningskæder, 
SMV'er, forskning og innovation, 
iværksætterkultur, udvikling af 
bæredygtig infrastruktur, foranstaltninger 
til at afbøde indvirkningen af krisen på 
processen for vedtagelse af den fælles 
valuta i medlemsstater uden for 
euroområdet
- foranstaltninger, der styrker systemer 
for socialsikring og social velfærd, 
livslang læring og uddannelse, inklusive 
arbejdsmarkedspolitikker, herunder social 
dialog, skabelse af job af høj kvalitet, 
bekæmpelse af fattigdom, 
indkomstulighed og ulighed mellem 
kønnene, fremme af social inklusion, 
bekæmpelse af energifattigdom og 
skabelse af lige muligheder samt 
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samhørighed
- foranstaltninger, der styrker sundheds- 
og plejesystemernes resiliens, kvalitet, 
tilgængelighed, økonomiske 
overkommelighed og kapacitet, forbedrer 
den offentlige forvaltnings og de 
nationale systemers effektivitet, herunder 
minimerer den administrative byrde, 
forbedrer effektiviteten af retssystemerne 
og tilsynet med bekæmpelse af hvidvask af 
penge
- foranstaltninger, der fremmer 
uddannelse, færdigheder, tilegnelse of 
validering af færdigheder, rekvalificering 
af den aktive arbejdsstyrke, garanterede 
jobprogrammer for arbejdsløse, politikker 
for investering i adgang og muligheder 
for børn og unge i forbindelse med 
uddannelse, sundhed, ernæring, job og 
boligforhold samt politikker, der skaber 
forbindelse mellem generationerne.

Or. en

Ændringsforslag 155
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 156
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De i stk. 1, litra a), omhandlede 
beløb kan også dække udgifter til de 
forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af hvert instrument og for 
at nå dets mål, for så vidt de angår denne 
forordnings formål, og under 
forudsætning af at de ikke er 
foranstaltninger, der er berettiget til 
teknisk bistand i henhold til artikel 7 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om oprettelse af et instrument 
for teknisk støtte.

Or. en

Ændringsforslag 157
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Anvendelse af den del af faciliteten, der 
ydes igennem eller i kombination med 

InvestEU
1. I overensstemmelse med kravene i 
denne artikel kan medlemsstaterne 
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frivilligt afsætte et beløb i genopretnings- 
og resiliensplanen, der skal udbetales via 
InvestEU. Beløbet, der skal udbetales via 
InvestEU, skal anvendes til at støtte 
solvensen i virksomheder, der er etableret 
i de pågældende medlemsstater, og skal 
bidrage til opfyldelsen af de i artikel 4 
opstillede mål. Genopretnings- og 
resiliensplanen omfatter begrundelsen for 
anvendelsen af InvestEU-
budgetgarantierne.
I de tildelinger, der er omhandlet i første 
afsnit, kan medlemsstaterne tildele en del 
af de ressourcer, som er omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, som bidrag til InvestEU 
med henblik på den tilsvarende InvestEU-
bistand til aktiviteter, der er fastsat i 
bidragsaftalen som omhandlet i artikel [9] 
i [InvestEU-forordningen].
2. For så vidt angår anmodninger om en 
ændring af en genopretnings- og 
resiliensplan som omhandlet i artikel 18 
kan der kun angives midler til fremtidige 
år.
3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 
første afsnit, anvendes til hensættelse af 
den del af EU-garantien, der hører under 
medlemsstatssegmentet.
4. Hvis en bidragsaftale som omhandlet i 
artikel [9] i [InvestEU-forordningen] ikke 
er indgået [pr. 31. december 2021] for et 
beløb som omhandlet i stk. 1, fremsætter 
medlemsstaten en anmodning om 
ændring af genopretnings- og 
resiliensplanen i overensstemmelse med 
artikel 18 med henblik på at bruge det 
tilsvarende beløb. Bidragsaftalen 
vedrørende et beløb som omhandlet i stk. 
1 og tildelt i anmodningen om en ændring 
af en genopretnings- og resiliensplan 
indgås samtidig med vedtagelsen af 
afgørelsen om at ændre planen.
5. Hvis en garantiaftale som omhandlet i 
artikel [9] i [InvestEU-forordningen] ikke 
er indgået senest [9] måneder efter 
godkendelse af bidragsaftalen, føres de 
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pågældende beløb tilbage til faciliteten, og 
medlemsstaten indsender en tilsvarende 
anmodning om ændring af 
genopretnings- og resiliensplanen.
6. Hvis en garantiaftale som omhandlet i 
artikel [9] i [InvestEU-forordningen] ikke 
er fuldt gennemført inden fire år fra 
undertegnelsen af garantiaftalen, kan 
medlemsstaten anmode om, at beløb, der 
er indgået forpligtelser for i 
garantiaftalen, men som ikke dækker de 
underliggende lån eller andre 
risikobærende instrumenter, behandles i 
overensstemmelse med stk. 5.
7. Midler, der er genereret af eller kan 
henføres til de beløb, der var bidrag til 
InvestEU og blev ydet via 
budgetgarantier, stilles til rådighed for 
medlemsstaten og anvendes til 
tilbagebetalingspligtig støtte i henhold til 
genopretnings- og resiliensplanen.

Or. en

Ændringsforslag 158
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Foranstaltninger, der kæder faciliteten 

sammen med forsvarlig økonomisk 
styring

1. I tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til et af de tilfælde, 
der er omhandlet i artikel 15, stk. 7, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
(...) [CPR], vedtager Rådet på forslag fra 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en afgørelse om 
suspension af fristen for vedtagelse af de 
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afgørelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2, eller om suspension af 
betalinger under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.
Afgørelsen om suspension af betalinger 
som omhandlet i første afsnit finder 
anvendelse på betalingsanmodninger, der 
er indgivet efter datoen for afgørelsen om 
suspension.
Suspensionen af den i artikel 17 
omhandlede frist gælder fra dagen efter 
vedtagelsen af den afgørelse, der er 
omhandlet i første afsnit.
I tilfælde af suspension af betalinger 
finder artikel 15, stk. 9, i forordningen om 
fælles bestemmelser for (...) anvendelse.
2. Hvis et af de tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 11, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
[...], gør sig gældende, vedtager Rådet på 
forslag af Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en afgørelse om 
ophævelse af suspensionen af den frist 
eller de betalinger, der er omhandlet i 
foregående stykke.
De relevante procedurer eller betalinger 
genoptages dagen efter ophævelsen af 
suspensionen.

Or. en

Ændringsforslag 159
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Foranstaltninger, der kæder faciliteten 

sammen med forsvarlig økonomisk 
styring
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1. I tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til et af de tilfælde, 
der er omhandlet i artikel 15, stk. 7, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
(...) [CPR], vedtager Rådet på forslag fra 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en afgørelse om 
suspension af fristen for vedtagelse af de 
afgørelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2, eller om suspension af 
betalinger under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.
Afgørelsen om suspension af betalinger 
som omhandlet i første afsnit finder 
anvendelse på betalingsanmodninger, der 
er indgivet efter datoen for afgørelsen om 
suspension.
Suspensionen af den i artikel 17 
omhandlede frist gælder fra dagen efter 
vedtagelsen af den afgørelse, der er 
omhandlet i første afsnit.
I tilfælde af suspension af betalinger 
finder artikel 15, stk. 9, i forordningen om 
fælles bestemmelser for (...) anvendelse.
2. Hvis et af de tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 11, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
[...], gør sig gældende, vedtager Rådet på 
forslag af Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en afgørelse om 
ophævelse af suspensionen af den frist 
eller de betalinger, der er omhandlet i 
foregående stykke.
De relevante procedurer eller betalinger 
genoptages dagen efter ophævelsen af 
suspensionen.

Or. en

Ændringsforslag 160
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk styring

Foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk styring, 
respekt for klimamålene og respekt for 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder

Or. fr

Ændringsforslag 161
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 162
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 163
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelsen om suspension af betalinger 
som omhandlet i stk. 1 finder ikke 
anvendelse, så længe den generelle 
undtagelsesbestemmelse er i kraft, og de 
alvorlige økonomiske og sociale 
konsekvenser af covid-19-pandemien 
består.

Or. fr

Ændringsforslag 164
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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

1a. I tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse af klimamålene som fastsat i 
den europæiske klimalov1a og/eller den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
vedtager Kommissionen ved en delegeret 
retsakt i henhold til artikel 27a en 
afgørelse om suspension af fristen for 
vedtagelse af de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2, eller 
om, fuld eller delvis, suspension af 
betalinger under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) XXX/XX [lovgivning, 
som er nødvendig for at opnå 
klimaneutralitet, og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 (den 
europæiske klimalov)] (…)

Or. fr

Ændringsforslag 165
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 166
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hvis et af de tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 11, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
[...], gør sig gældende, vedtager 
Kommissionen ved en delegeret retsakt i 
henhold til artikel 27a en afgørelse om 
ophævelse af suspensionen af den frist eller 
de betalinger, der er omhandlet i 
foregående stykke.

Or. fr

Ændringsforslag 167
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når det europæiske semester og 
navnlig de landespecifikke henstillinger 
identificerer udfordringer, der kræver 
øjeblikkelige reformer, men den 
pågældende medlemsstat gør 
utilstrækkelig brug af den tildelte 
finansiering, eller Kommissionen har 
besluttet at suspendere denne finansiering 
på grund af utilstrækkelig gennemførelse 
af genopretnings- og resiliensplanerne, 
eller i tilfælde af mangler vedrørende 
retsstatsprincippet, bør foranstaltninger 
på regionalt og lokalt plan, herunder 
initiativer fra civilsamfundet, der bidrager 
til at løse disse udfordringer, fortsat have 
støtte fra faciliteten, og der bør stilles 
finansiering til rådighed for regionale og 



PE655.970v01-00 86/135 AM\1211996DA.docx

DA

lokale myndigheder samt andre 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundets organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 168
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger, arbejdsløshedsprocenten i hver 
medlemsstat, det uudnyttede 
arbejdskraftpotentiale, den andel af 
befolkningen, der risikerer at havne i 
fattigdom, og det akkumulerede tab i det 
reale BNP observeret i perioden fra 2020 
til 2021 set i forhold til 2019.

· I årene 2021-2022 beregnes det 
maksimale finansielle bidrag ved hjælp af 
den metode, der er fastsat i bilag I, på 
grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af BNP pr. indbygger, 
arbejdsløshedsprocenten, det uudnyttede 
arbejdskraftpotentiale og den andel af 
befolkningen, der risikerer at havne i 
fattigdom, i de enkelte medlemsstater i 
årene 2015-2019.
· For årene 2023-2024 beregnes det 
maksimale finansielle bidrag ved hjælp af 
den metode, der er fastsat i bilag I, på 
grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af BNP pr. indbygger, 
den andel af befolkningen, der risikerer at 
havne i fattigdom, og det akkumulerede 
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tab i det reale BNP observeret i perioden 
fra 2020 til 2021 set i forhold til 2019 og 
beregnes senest den 30. juni 2022.

Or. en

Ændringsforslag 169
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtil den 31. december 2024 kan 
Kommissionen efter anmodning fra en 
medlemsstat indrømme den berørte 
medlemsstat lånestøtte til gennemførelsen 
af dens genopretnings- og resiliensplaner.

1. Indtil den 31. december 2023 kan 
Kommissionen efter anmodning fra en 
medlemsstat indrømme den berørte 
medlemsstat lånestøtte til gennemførelsen 
af dens genopretnings- og resiliensplaner.

Or. en

Ændringsforslag 170
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 171
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
håndtere manglerne for så vidt angår de i 
artikel 2 i TEU forankrede værdier

Or. en

Ændringsforslag 172
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
støtte 
nonprofitcivilsamfundsorganisationer og 
kommuner, regioner og andre 
subnationale myndigheder i 
medlemsstaten effektivt og uden 
forskelsbehandling

Or. en

Ændringsforslag 173
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år. 
Genopretnings- og resiliensplaner, der er 
berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke. Ved forberedelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne kan 
medlemsstaterne gøre brug af 
instrumentet for teknisk støtte i 
overensstemmelse med forordning 
XX/YYYY [om oprettelse af et instrument 
for teknisk støtte].
· Foranstaltninger, der iværksættes den 1. 
februar 2020 og vedrører de økonomiske 
og sociale konsekvenser af covid-19-
pandemien, er støtteberettigede. · I tråd 
med den europæiske grønne pagt som 
Europas strategi for bæredygtig vækst og 
med omsætning i praksis af Unionens 
forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for 
bæredygtig udvikling skal mindst 30 % af 
beløbet for hver genopretnings- og 
resiliensplan bidrage til at mainstreame 
klima- og biodiversitetsforanstaltninger 
og mål for miljømæssig bæredygtighed. 
Kommissionen vedtager ved hjælp af en 
delegeret retsakt den relevante metode til 
at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde 
dette krav.
· Som en afspejling af den europæiske 
søjle for sociale rettigheder som Europas 
strategi for sociale fremskridt skal mindst 
30 % af beløbet til de enkelte 
genopretnings- og resiliensplaner bidrage 
til gennemførelsen af målene i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. 
Kommissionen vedtager ved hjælp af en 
delegeret retsakt den relevante metode til 
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at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde 
dette krav.
· I tråd med genopretningsinstrumentet 
Next Generation EU's fremtidsorienterede 
karakter og i anerkendelse af betydningen 
af dagsordenen for digitale færdigheder, 
børnegarantien og ungdomsgarantien, 
der skal forhindre, at de unge i dag bliver 
en "nedlukningsgeneration", skal hver 
enkelt genopretnings- og resiliensplan 
bidrage til, at der tages hånd om risikoen 
for langvarig skade på unges 
fremtidsudsigter på arbejdsmarkedet og 
deres generelle trivsel gennem omfattende 
beskæftigelses-, uddannelses- og 
kvalifikationsløsninger og tiltag rettet 
mod unge.

Or. en

Ændringsforslag 174
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene. 
Genopretnings- og resiliensplanerne 
udarbejdes efter passende høring af de 
regionale og lokale myndigheder og andre 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundet i 
overensstemmelse med 
partnerskabskodeksen.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 175
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal bidrage til Unionens 
strategiske autonomi, opfyldelsen af FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling og 
EU's klimamål samt gennemførelsen af 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og være i overensstemmelse 
med de relevante landespecifikke 
udfordringer og prioriteter, der er 
identificeret inden for rammerne af det 
europæiske semester, særlig dem, som er 
forbundet med social- og 
beskæftigelsespolitikker og er relevante 
for eller hidrører fra den grønne og den 
digitale omstilling. Genopretnings- og 
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2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

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

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

22 […] 22 […]

Or. fr

Ændringsforslag 176
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal omfatte sociale 
fremskridt og skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for de politikområder, der er 
nævnt i artikel 3. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner, planerne for sociale 
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2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

fremskridt, herunder ungdomsgarantien 
og børnegarantien, og ajourføringer heraf 
i henhold til forordning (EU) 2018/199921, 
i de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen. [2] [...]

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 177
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling samt 
territorial, social og økonomisk 
samhørighed. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
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retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 178
Marianne Vind

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for omstillingen til 
klimaneutralitet senest i 2050 og den 
digitale omstilling. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 179
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en
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Ændringsforslag 180
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den af den berørte medlemsstat 
forelagte genopretnings- og resiliensplan 
skal udgøre et bilag til dens nationale 
reformprogram skal indgives officielt 
senest den 30. april. Medlemsstaterne kan 
indgive udkast til planer fra den 15. 
oktober det foregående år sammen med 
budgetforslaget for det følgende år. Dette 
udkast til planer omfatter en plan for 
sociale fremskridt og forelægges 
arbejdsmarkedets parter på nationalt plan 
til høring senest i den næstkommende 
februar måned, og arbejdsmarkedets 
parter skal have mindst 30 dage til at 
reagere skriftligt.

Or. en

Ændringsforslag 181
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AM\1211996DA.docx 97/135 PE655.970v01-00

DA

arbejdsmarkedets parter på nationalt plan 
til høring senest i den næstkommende 
februar måned, og arbejdsmarkedets 
parter skal have mindst 30 dage til at 
reagere skriftligt.

Or. en

Ændringsforslag 182
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en redegørelse for, hvordan man 
forventer at håndtere de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester

a) en redegørelse for, hvordan man 
forventer at håndtere de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, navnlig i 
forbindelse med social- og 
beskæftigelsespolitikkerne

Or. fr

Ændringsforslag 183
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for, hvordan planen 
bidrager til anvendelsesområdet og 
målene i artikel 3 og 4
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Or. en

Ændringsforslag 184
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse, sociale 
fremskridt og økonomiske og sociale 
resiliens, bidrager til gennemførelsen af 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, mindsker ulighed, 
afbøder krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens

Or. en

Ændringsforslag 185
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, skabelse af 
arbejdspladser af høj kvalitet og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, navnlig for de mest sårbare 
og de unge, og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens og Unionens 
strategiske uafhængighed
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Or. fr

Ændringsforslag 186
Miriam Lexmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, navnlig i forbindelse med 
de mest sårbare grupper, og medvirker til 
at forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og konvergens

Or. en

Ændringsforslag 187
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 188
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 189
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) omfanget af den høring af 
regionale og lokale myndigheder og andre 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundet, der er foretaget 
forud for indsendelse af planen

Or. en

Ændringsforslag 190
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen er i 
overensstemmelse med en kurs, der 
begrænser den globale temperaturstigning 
til 1,5 °C over det førindustrielle niveau, 
og hvordan de forventes at bidrage til at 
nå Unionens klima- og miljømål eller til 
håndteringen af de dermed forbundne 
udfordringer og navnlig deres bidrag til 

Or. en

Ændringsforslag 191
Marianne Vind

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne og den digitale 
omstilling og til håndteringen af de dermed 
forbundne udfordringer, idet ingen 
foranstaltninger må have en negativ 
indvirkning på muligheden for at opnå et 
klimaneutralt EU senest i 2050

Or. en

Ændringsforslag 192
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 

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

bidrage til de seks søjler, der er udpeget i 
artikel 3

Or. en

Ændringsforslag 193
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en detaljeret begrundelse for, 
hvordan planen vil bidrage til at nå 
tildelingsmålet på 40 % for aktiviteter, der 
yder et betydeligt bidrag til afbødning af 
eller tilpasning til klimaændringer og 
tildelingsmålet på 10 % til aktiviteter, der 
yder et betydeligt bidrag til nogen af de 
andre miljømål i henhold til artikel 4a, 
stk. 2, og artikel 14, stk. 1, litra b), samt 
dokumentation for, at de planlagte 
reformer og investeringer i planen 
overholder princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade på grundlag af den 
detaljerede liste over økonomiske 
aktiviteter, der ventes at modtage støtte fra 
faciliteten, som omhandlet i stk. 1a

Or. en

Ændringsforslag 194
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
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bidrage til gennemførelsen af Unionens 
og dens medlemsstaters forpligtelser, 
navnlig Parisaftalen, verdensmålene for 
bæredygtig udvikling, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og integration 
af kønsaspektet 

Or. en

Ændringsforslag 195
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan planen 
bidrager til Unionens strategiske 
uafhængighed, opfyldelsen af FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling og 
EU's klimamål samt gennemførelsen af 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder

Or. fr

Ændringsforslag 196
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de specifikke indikatorer for 
ulighed og sociale fremskridt, der skal nås

Or. en
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Ændringsforslag 197
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 198
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 199
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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

cb) dokumentation for, at mindst 37 % 
af genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til bekæmpelse af 
klimaændringer

Or. fr

Ændringsforslag 200
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 201
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en detaljeret redegørelse for, 
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hvordan foranstaltningerne forventes at 
sikre, at mindst 30 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til at integrere 
klima- og biodiversitetsrelaterede 
foranstaltninger og mål for miljømæssig 
bæredygtighed på grundlag af den 
metode, som Kommissionen har fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 202
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) en detaljeret redegørelse for, 
hvordan foranstaltningerne forventes at 
sikre, at mindst 30 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til at 
gennemføre målene i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder på grundlag 
af den metode, som Kommissionen har 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 203
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) et sammendrag af høringerne med 
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interessenter, jf. artikel 14, stk. 5

Or. en

Ændringsforslag 204
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ce) dokumentation for manglende 
interessekonflikter i forbindelse med 
gennemførelsen af EU-budgettet for alle 
offentlige investeringsforanstaltninger, 
der er indeholdt i planen

Or. en

Ændringsforslag 205
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) andelen af de anslåede samlede 
omkostninger i genopretnings- og 
resiliensplanen, jf. litra f), der tildeles 
bæredygtige økonomiske aktiviteter som 
defineret i forordning (EU) 2020/852 og 
differentieret pr. miljømål

Or. en

Ændringsforslag 206
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 207
Marianne Vind

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) forsikring for, at der kun ydes 
økonomisk bistand til virksomheder, der 
overholder de gældende kollektive aftaler, 
og som ikke er registreret i skattely, der 
står på Rådets EU-liste over 
ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

Or. en

Ændringsforslag 208
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) oplysninger om, hvordan 
arbejdsmarkedets parter er blevet hørt, 
hvordan man har taget hensyn til deres 
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mening, og, efter anmodning fra 
arbejdsmarkedets parter, hvordan deres 
skriftlige bidrag skal vedlægges

Or. en

Ændringsforslag 209
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 210
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen samarbejder 
Kommissionen tæt med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger eller anmode om 
supplerende oplysninger. Den berørte 
medlemsstat fremlægger de ønskede 
supplerende oplysninger og kan om 
nødvendigt ændre planen, inden den 
indgives officielt.

1. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen samarbejder 
Kommissionen tæt med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger eller anmode om 
supplerende oplysninger. Den berørte 
medlemsstat fremlægger de ønskede 
supplerende oplysninger og kan om 
nødvendigt ændre planen, inden den 
indgives officielt. Kommissionen hører 
arbejdsmarkedets parter i det pågældende 
land i samarbejde med arbejdsmarkedets 
parter på europæisk plan for at indhente 
deres synspunkter vedrørende ejerskabet, 
konsekvensen og effektiviteten af den 
nationale genopretnings- og resiliensplan.

Or. en

Ændringsforslag 211
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 212
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 213
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

medlemsstat, navnlig i forbindelse med 
social- og beskæftigelsespolitikker, eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester

Or. fr

Ændringsforslag 214
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 215
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 216
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til forordningArtikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Ændringsforslag 217
Marianne Vind

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer, idet ingen foranstaltninger 
må have en negativ indvirkning på 
muligheden for at opnå et klimaneutralt 
EU i 2050

Or. en

Ændringsforslag 218
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager Unionens 
strategiske autonomi, opfyldelsen af FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling og 
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EU's klimamål samt gennemførelsen af 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder

Or. fr

Ændringsforslag 219
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 220
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 221
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 222
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, skabelse af 
arbejdspladser af høj kvalitet og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, navnlig for de mest sårbare 
og de unge, samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og Unionens strategiske 
autonomi

Or. fr

Ændringsforslag 223
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 224
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 225
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 226
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 227
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) h) om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til udvikling af 
centrale infrastrukturer, navnlig i 
medlemsstater, hvor BNP pr. indbygger 
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ligger under EU-gennemsnittet, og hvor 
det offentlige gældsniveau er bæredygtigt.

Or. en

Ændringsforslag 228
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om genopretnings- og 
resiliensplanen er forenelig med de seks 
søjler i artikel 3

Or. en

Ændringsforslag 229
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) om planen forventes at bidrage 
effektivt til gennemførelsen af Unionens 
og dens medlemsstaters forpligtelser, 
navnlig Parisaftalen, verdensmålene for 
bæredygtig udvikling, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og integration 
af kønsaspektet

Or. en

Ændringsforslag 230
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) om mindst 30 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til at 
gennemføre målene for den europæiske 
søjle for sociale rettigheder på grundlag 
af den metode, som Kommissionen har 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 231
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens afgørelse Kommissionens forslag og Rådets 
gennemførelsesafgørelse

Or. en

Ændringsforslag 232
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 

1. Efter forslag fra Kommissionen 
godkender Rådet vurderingen af 
genopretnings- og resiliensplanen, som 
medlemsstaten har indsendt, ved hjælp af 
en gennemførelsesafgørelse. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i Kommissionens forslag til 
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og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

Rådets gennemførelsesafgørelse, hvilke 
reformer og investeringsprojekter 
medlemsstaten skal gennemføre, herunder 
delmål og slutmål, og det finansielle 
bidrag, der tildeles henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 233
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 234
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den berørte medlemsstat 
anmoder om lånestøtte, fastsættes også 
lånestøttebeløbet i afgørelsen, jf. artikel 
12, stk. 4 og 5, samt de yderligere reformer 
og investeringsprojekter, som 

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

reformer og investeringsprojekter, som 
medlemsstaten skal gennemføre ved hjælp 
af lånestøtten, herunder også de yderligere 
delmål og slutmål.

Or. en

Ændringsforslag 235
Margarita de la Pisa Carrión
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
tildeles den berørte medlemsstat ikke noget 
finansielt bidrag.

c) Genopretnings- og resiliensplanen 
bør først og fremmest opfylde de 
økonomiske, sociale og sundhedsmæssige 
behov for, at den berørte medlemsstat kan 
tildeles finansielt bidrag.

Or. es

Ændringsforslag 236
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Rådet vedtager som en regel de i 
stk. 1 omhandlede 
gennemførelsesafgørelser med kvalificeret 
flertal senest fire uger efter vedtagelsen af 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 237
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere, helt eller delvist, kan indfri sin 
genopretnings- og resiliensplan, herunder 
relevante delmål og slutmål, kan den 
berørte medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at ændre 
eller erstatte de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
en ændret eller ny genopretnings- og 
resiliensplan.

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere, helt eller delvist, kan indfri sin 
genopretnings- og resiliensplan, herunder 
relevante delmål og slutmål, kan den 
berørte medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at ændre 
eller erstatte de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
en ændret eller ny genopretnings- og 
resiliensplan, efter at have hørt 
arbejdsmarkedets parter på nationalt plan 
og andre relevante interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 238
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere, helt eller delvist, kan indfri sin 
genopretnings- og resiliensplan, herunder 
relevante delmål og slutmål, kan den 
berørte medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at ændre 
eller erstatte de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
en ændret eller ny genopretnings- og 
resiliensplan.

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere, helt eller delvist, kan indfri sin 
genopretnings- og resiliensplan, herunder 
relevante delmål og slutmål, kan den 
berørte medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at ændre 
eller erstatte de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
en ændret eller ny genopretnings- og 
resiliensplan efter at have hørt 
arbejdsmarkedets parter på nationalt 
plan.

Or. en
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Ændringsforslag 239
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 240
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 241
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 242
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AM\1211996DA.docx 125/135 PE655.970v01-00

DA

af genopretnings- og resiliensplanerne. med gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 243
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger til Europa-Parlamentet og 
Rådet og meddelelse om medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensplaner

Oplysninger til Europa-Parlamentet og 
meddelelse om medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensplaner

Or. en

Ændringsforslag 244
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse.

Or. en
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Ændringsforslag 245
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 246
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Resultattavle for genopretning og 

resiliens
1. Kommissionen udarbejder en 
resultattavle for genopretning og resiliens 
("resultattavlen"), der viser status for 
gennemførelsen af de reformer og 
investeringer, der er aftalt inden for 
rammerne af hver enkelt medlemsstats 
genopretnings- og resiliensplan.
2. Resultattavlen skal omfatte 
nøgleindikatorer såsom sociale, 
økonomiske og miljømæssige indikatorer, 
der evaluerer de fremskridt, der er 
registreret i forbindelse med 
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genopretnings- og resiliensplanerne på 
hvert af de seks områder, der udgør denne 
forordnings anvendelsesområde.
3. Resultattavlen skal vise, i hvor høj grad 
de relevante delmål i genopretnings- og 
resiliensplanerne er opfyldt, og hvilke 
mangler der er konstateret ved 
gennemførelsen af planerne, samt 
Kommissionens henstillinger med henblik 
på at rette op på de respektive mangler.
4. Resultattavlen skal også indeholde en 
oversigt over de vigtigste henstillinger, der 
er rettet til medlemsstaterne med hensyn 
til deres genopretnings- og 
resiliensplaner. I forbindelse med 
planerne for sociale fremskridt vil 
resultattavlen være baseret på og supplere 
den sociale resultattavle i 
semesterprocessen.
5. Resultattavlen danner grundlag for en 
permanent udveksling af bedste praksis 
mellem medlemsstaterne, som vil foregå i 
form af en regelmæssig struktureret 
dialog.
6. Resultattavlen opdateres løbende og 
gøres offentligt tilgængelig på 
Kommissionens websted. Den skal angive 
status for betalingsanmodninger, 
betalinger, suspensioner og bortfald af 
finansielle bidrag.
7. Kommissionen forelægger 
resultattavlen ved en høring tilrettelagt af 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 247
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten og 
deres indvirkning på ligestillingen mellem 
kvinder og mænd.

Or. en

Ændringsforslag 248
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på den rapportering 
om aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, 
kan Kommissionen eventuelt anvende 
indholdet af de relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, i det omfang det 
er hensigtsmæssigt.

4. Med henblik på den rapportering 
om aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, 
kan Kommissionen eventuelt anvende 
indholdet af de relevante dokumenter som 
led i det europæiske semester, f.eks. de 
nationale reformprogrammer, i det 
omfang det er hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 249
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

samt en uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport, der tager hensyn til 
kønsaspektet, senest tre år efter udgangen 
af 2027.

Or. en

Ændringsforslag 250
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 251
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 252
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Forslag til forordning
Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27a
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 9, stk. 1 og 2, og 
artikel 17, stk. 1, tillægges Kommissionen 
for en periode på syv år fra den [...] 
[datoen for denne forordnings 
ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder 
en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af syvårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.
3. Den i artikel 9, stk. 1 og 2, og 
artikel 17, stk. 1, omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 9, stk. 1 og 2, og artikel 17, 
stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på [to 
måneder] fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Denne frist forlænges 
med [to måneder] på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. fr

Ændringsforslag 253
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 254
Marianne Vind

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer, idet ingen foranstaltninger 
må have en negativ indvirkning på 
muligheden for at opnå et klimaneutralt 
EU senest i 2050

Or. en

Ændringsforslag 255
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) h) om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til udvikling af 
centrale infrastrukturer, navnlig i 
medlemsstater, hvor BNP pr. indbygger 
ligger under EU-gennemsnittet, og hvor 
det offentlige gældsniveau er bæredygtigt.

Or. en

Ændringsforslag 256
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 257
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 258
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 

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

landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter som led i det 
europæiske semester, f.eks. de nationale 
reformprogrammer, og planen er en 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.

Or. en

Ændringsforslag 259
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 260
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 

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

reformprogrammer, og planen er ikke en 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.

Or. en

Ændringsforslag 261
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Bilag III – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) antal genopretnings- og 
resiliensplaner godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt

a) antal genopretnings- og 
resiliensplaner godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse

Or. en


