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Ändringsförslag 65
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 68
Sandra Pereira
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Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Med sina specifika 
rekommendationer och strukturella 
reformer är den europeiska 
planeringsterminen ett verktyg för 
inblandning från EU, utformad för att 
övervaka och inskränka medlemsstaternas 
finanspolitik och ekonomiska politik. 
Mycket ofta tar man till utpressning och 
sanktioner för att kunna tillämpa åtgärder 
som är avsedda att liberalisera offentliga 
tjänster, avreglera arbetsmarknaden och 
driva igenom åtstramningspolitik. Den 
leder till trög ekonomisk utveckling, 
arbetslöshet, fattigdom och 
socioekonomiska och territoriella 
olikheter om den genomförs.

Or. pt

Ändringsförslag 69
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska 
situationen har förstärkts av covid-19. 
Den nuvarande covid-19-pandemin och 
den tidigare ekonomiska och finansiella 
krisen har visat att utvecklingen av sunda 

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. På grund av befintliga 
brister i jämställdheten får covid-19-
krisen oproportionerligt stora 
konsekvenser för kvinnor och flickor, 
vilket bland annat leder till en ökad risk 
för våld mot kvinnor och flickor under 
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och motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

nedstängningen och att dessa i högre grad 
hamnar utanför arbetsmarknaden, vilket 
hänger samman med en högre belastning 
på omvårdnadsuppgifter, att en större 
andel kvinnor är anställda inom sektorer 
som påverkas av nedstängningen, i den 
informella ekonomin, i sektorer med 
osäkra villkor samt på 
kvinnorättsorganisationer. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen. Den 
nuvarande covid-19-pandemin och den 
föregående ekonomiska och finansiella 
krisen har visat att skillnaderna mellan 
olika medlemsstater förstärks efter kriser, 
med avseende på ekonomisk utveckling, 
skatteintäkter, levnadsstandard och 
allmännyttiga tjänsters kvalitet. 
Ekonomiska kriser ökar eller förstärker 
på lång sikt ojämlikheten mellan och i 
samhällen, såvida inte effekterna snabbt 
och effektivt begränsas genom god 
krisberedskap och ekonomisk, social, 
ekologisk och administrativ resiliens. 
Otillräcklig resiliens kan också leda till att 
chocker sprider sig från medlemsstat till 
medlemsstat eller inom hela unionen, 
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vilket gör det svårare att uppnå 
konvergens och sammanhållning i 
unionen och hotar stabiliteten i den 
ekonomiska och monetära unionen och 
på den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 70
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 avslöjade bristerna i den 
politik som främjats av EU, som har 
centraliserat makten till sina institutioner 
och minskat medlemsstaternas suveräna 
kapacitet, avreglerat förhållandet mellan 
arbetsmarknadens parter, lättat på 
arbetstidsregler, sänkt arbetstagarnas 
inkomster och bidragit till 
nedmonteringen och privatiseringen av 
offentliga tjänster. Covid-19-pandemin 
visar att medlemsstater med bättre 
reglerade arbetsvillkor och offentliga 
tjänster som tillhandahåller allmänna 
sociala åtgärder och motarbetar 
strukturell utestängning har bättre 
resiliens och bättre 
återhämtningspotential.
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och stärka deras resiliens kommer därför 
att vara avgörande för att stabilisera 
ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

Or. pt

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

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen. Dessa reformer 
och investeringar måste också ta hänsyn 
till kraven på att främja skyddet för 
människors hälsa, på inkluderande 
arbetsmarknader med god kvalitet och 
med särskild inriktning på 
ungdomssysselsättning, på lättillgängliga, 
överkomliga och kvalitativa offentliga 
tjänster, på garantier för anständiga 
levnadsnivåer och social trygghet för alla, 
samt på en hög undervisnings- och 
utbildningsnivå under hela livet.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 

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

medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 73
Miriam Lexmann

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 

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

från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 75
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) De ekonomiska konsekvenserna av 
covid-19-utbrottet har i hög grad minskat 
många medlemsstaters finanspolitiska 
manöverutrymme, vilket undergräver 
deras möjligheter att genomföra viktiga 
reformer och investeringsprioriteringar. 
Den europeiska planeringsterminen är 
EU:s ramverk för att fastställa 
ekonomiska reformer och 
investeringsprioriteringar, men det behov 
av återhämtning och resiliensbyggande 
som har kommit i dagen av covid-19-
krisen, sträcker sig bortom den 
ekonomiska politiken och måste på ett 
lämpligt sätt prioriteras när man utformar 
och upprättar den europeiska 
planeringsterminen. Styrningen över den 
ekonomiska och monetära unionen 
behöver anpassas, bland annat genom att 
få bukt med bristerna i den 
parlamentariska ansvarsskyldigheten och 
avsaknaden av demokratisk tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 76
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
avgörande betydelse för att kunna uppnå en 
hållbar återhämtning och stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 
mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning som 
går hand i hand med genomförandet av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, målen för hållbar utveckling 
och Parisavtalet. Parallellt med 
pandemikrisens verkningar, 
klimatförändringarna och utmaningarna 
i samband med miljön, globaliseringen, 
digitaliseringen och den demografiska 
utvecklingen medför en djupgående 
förändring av Europas ekonomier och 
samhällen. Reformerna måste behandla 
många aktuella frågor samtidigt.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Eugen Tomac

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
avgörande betydelse för att kunna uppnå en 

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

hållbar återhämtning och stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 
mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning, 
särskilt eftersom EU redan innan 
pandemin hade ett socialt investeringsgap 
som kommissionen uppskattat till 142 
miljarder euro per år i flera olika 
sektorer, med ett underskott på 15 
miljarder euro på utbildningsområdet och 
70 miljarder euro inom hälso- och 
sjukvårdssektorn.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna och sociala 
framsteg, stärker anpassningsförmågan och 
frigör tillväxtpotentialen för alla är en av 
unionens politiska prioriteringar. De är 
därför av avgörande betydelse för att kunna 
uppnå en hållbar återhämtning och stödja 
den ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 
mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning. Social 
hållbarhet och inkludering måste utgöra 
grunden när man bygger upp 
inkluderande och motståndskraftiga 
samhällen.

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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 80
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kvinnor har stått i främsta ledet 
under covid-19-krisen och utgör 
majoriteten av vårdpersonalen i EU, och 
att balansera obetalt omsorgsarbete och 
arbetsliv har blivit ännu svårare för 
ensamstående föräldrar, varav 85 % är 
kvinnor. Investeringar i stark 
hälsovårdsinfrastruktur är viktiga för att 
säkerställa jämställdhet mellan kvinnor 
och män och kvinnors ekonomiska 
egenmakt, bygga motståndskraftiga 
samhällen, bekämpa otrygga villkor i 
kvinnodominerade sektorer, stimulera 
sysselsättning samt förhindra fattigdom 
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och socialt utanförskap, och dessa 
investeringar har dessutom positiva 
effekter på BNP eftersom det gör det 
möjligt för kvinnor att ta betalda arbeten.

Or. en

Ändringsförslag 81
Maria Walsh

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Den ekonomiska besparingspolitik 
som drevs i kölvattnet av den globala 
finanskrisen 2008 ledde till en drastisk 
minskning av offentliga investeringar. Det 
är dock viktigt att agera på ett 
konjunkturutjämnande sätt och stödja 
investeringar i kristider för att påskynda 
den ekonomiska och sociala 
återhämtningen, skydda sysselsättningen 
och skapa nya jobb, stärka den långsiktiga 
och hållbara tillväxtpotentialen, med 
målet att också stärka samhällenas 
motståndskraft och sammanhållning och 
förhindra ökad ojämlikhet och fattigdom. 
För att uppnå hållbar tillväxt och skapa 
sysselsättning är det viktigt att investera i 
grön och digital teknik, kapacitet och 
processer som syftar till att uppnå en 
cirkulär och koldioxidneutral ekonomi.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6



AM\1211996SV.docx 17/133 PE655.970v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
kämpa mot energiknapphet och öka 
energieffektiviteten inom bostadssektorn 
och andra nyckelsektorer av ekonomin är 
viktiga inslag för att uppnå en hållbar 
tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Miriam Lexmann

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa och 
bibehålla sysselsättning. De kommer också 
att bidra till att göra unionen mer resilient 
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mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

och mindre beroende genom att diversifiera 
de centrala leveranskedjorna.

Or. en

Ändringsförslag 84
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer av 
ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en 
hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning av god kvalitet. De kommer 
också att bidra till att göra unionen mer 
resilient och mer oberoende genom att 
diversifiera de centrala leveranskedjorna.

Or. en

Ändringsförslag 85
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 

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

medlemsstaterna och införa en mekanism 
som möjliggör fördelning av direkt 
ekonomiskt stöd från EU-nivå till 
medlemsstaterna genom ett innovativt 
verktyg som styr fördelningen av medel 
till stöd för EU:s prioriteringar och som 
föreskriver ansvarsskyldighet, öppenhet 
och demokratisk tillsyn med avseende på 
genomförandet av de överenskomna 
nationella reformerna och 
investeringsplanerna. För detta ändamål 
bör en facilitet för återhämtning och 
resiliens (nedan kallad faciliteten) inrättas 
enligt denna förordning för att 
tillhandahålla ett effektivt och betydande 
finansiellt stöd för genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna, särskilt 
med tanke på målen i den nya strategin 
för hållbar utveckling som lagts fram i 
den europeiska gröna given. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program. 

Or. en

Ändringsförslag 86
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 

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

medlemsstaternas behov och deras 
utvecklingsstrategier, som främjar 
anständigt arbete med skäliga löner som 
underbyggs av kollektiva förhandlingar, 
som främjar offentlig investering i 
infrastruktur och produktiva sektorer, 
stöder grön och innovativ utveckling som 
skyddar social och territoriell 
sammanhållning, och som hjälper fram 
och investerar i offentliga tjänster och 
tillhandahåller allmänna och tillgängliga 
sociala åtgärder av hög kvalitet. 
Faciliteten bör vara omfattande och även 
dra nytta av kommissionens och 
medlemsstaternas erfarenheter från 
användningen av andra instrument och 
program.

Or. pt

Ändringsförslag 87
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 88
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra med minst 50 % av sina 
resurser för att integrera klimatfrågor och 
miljömässig hållbarhet och för att uppnå 
det övergripande målet att 40 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 
unionens klimatmål, samt ytterligare 10 
% för biologisk mångfald. EU:s 
hållbarhetstaxonomi bör användas för att 
spåra genomförandet av sådana 
övergripande mål. Faciliteten bör endast 
stödja verksamhet som inte orsakar 
avsevärd skada på ett eller flera av de 
miljömål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr 2020/852 i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 17 i 
förordning (EU) nr 2020/852 samt 
verksamhet i linje med 
”minimiskyddsåtgärderna” i enlighet med 
artikel 18 i förordning (EU) nr 2020/852.

Or. en

Ändringsförslag 89
Eugen Tomac

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 

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

kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen. Med tanke på att Agenda 
2030 kräver en allomfattande och 
sektorsövergripande politik för att 
säkerställa att ekonomiska, sociala och 
miljömässiga utmaningar hanteras 
sammantaget, behöver den sociala 
dimensionen av hållbarhet prioriteras lika 
högt inom ramen för faciliteten, och 
människors välmående bör stå i centrum 
för all politik.

Or. en

Ändringsförslag 90
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och bör 
under alla omständigheter alltid täcka 
alla ekonomiska och sociala behov till 
följd av covid-19-pandemin och i så stor 
utsträckning som möjligt bidra till att 
integrera klimatfrågor och miljömässig 
hållbarhet och till att uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen

Or. es

Ändringsförslag 91
Marianne Vind
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Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
30 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen, utan att några medel går 
till åtgärder som negativt påverkar vägen 
till ett klimatneutralt EU senast 2050.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet, 
till att säkerställa en rättvis övergång som 
inte lämnar någon därhän och till att 
uppnå en rättvis omställning och det 
övergripande målet att 37 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen.

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

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 94
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och 
översyner. Vederbörlig uppmärksamhet 
bör också ägnas åt att de nationella 
planer som läggs fram i enlighet med 
denna förordning inte bara främjar den 
gröna omställningen, utan även den 
digitala omvandlingen. De kommer båda 
att spela en framträdande roll vid 
återstarten och moderniseringen av vår 

utgår
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ekonomi.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Facilitetens tillämpningsområde 
bör hänvisa till politikområden som har 
koppling till ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, den gröna 
och digitala omställningen, hälso- och 
sjukvård, konkurrenskraft, 
entreprenörskap, resiliens, produktivitet, 
finanssystemens stabilitet, kultur, 
utbildning och färdigheter, barn- och 
ungdomspolitik, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, folkhälsosystemen, politik i linje med 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter – såsom socialt skydd – jobb av 
god kvalitet och investeringar, 
jämställdhet mellan könen, integrering av 
människor med funktionsnedsättning, 
social dialog och stärkande av 
demokratiska system, inklusive effektiva 
och oberoende rättssystem samt 
mediepluralism och pressfrihet.

Or. en

Ändringsförslag 96
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att möjliggöra åtgärder som 
knyter faciliteten till en sund ekonomisk 
styrning, i syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet, bör rådet ges 
befogenheten att, på förslag av 
kommissionen och genom 
genomförandeakter, avbryta tidsfristen för 
antagande av beslut om förslag till planer 
för återhämtning och resiliens och hålla 
inne utbetalningar inom faciliteten, i 
händelse av betydande bristande 

(13) För att möjliggöra åtgärder som 
knyter faciliteten till en sund ekonomisk 
styrning, i syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
delegeras till kommissionen när det gäller 
att avbryta eller återuppta tidsfristen för 
antagande av beslut om förslag till planer 
för återhämtning och resiliens och helt 
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efterlevnad i samband med relevanta fall 
som rör den ekonomiska 
styrningsprocessen i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) YYYY/XX 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser]. Befogenheten att upphäva 
dessa avbrott och innehållanden med 
hjälp av genomförandeakter, på förslag 
från kommissionen, bör också ges till 
rådet när det gäller samma relevanta fall.

eller delvis hålla inne utbetalningar inom 
faciliteten, i händelse av betydande 
bristande efterlevnad i samband med 
relevanta fall som rör den ekonomiska 
styrningsprocessen i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) YYYY/XX 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser]. Det bör påpekas att så 
länge den allmänna undantagsklausulen 
gäller och de ekonomiska och sociala 
följderna av covid-19-pandemin kvarstår 
är de åtgärder som knyter faciliteten till 
en sund ekonomisk styrning inte 
tillämpliga.
Faciliteten bör också knytas till både de 
klimatmål som fastslås i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) XXX/XX [erforderligt 
ramverk för att nå klimatneutralitet och 
med ändringar av förordning (EU) 
2018/1999 (EU:s klimatlagstiftning)] (…) 
och den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter. Vid uppenbara åsidosättanden 
av klimatmålen och/eller den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter bör också 
befogenheten att anta akter delegeras till 
kommissionen enligt artikel 290 i EUF-
fördraget när det gäller att avbryta eller 
återuppta tidsfristen för fattande av beslut 
om förslag till planer för återhämtning 
och resiliens och om att helt eller delvis 
hålla inne utbetalningar inom denna 
facilitet.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och bidra till målen för 
unionens politik, FN:s mål för hållbar 
utveckling och den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter. I detta syfte bör den 
bidra till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och främja den digitala 
omställningen och stödja en rättvis 
omställning till en miljömässigt hållbar, 
energi- och resurseffektiv och cirkulär 
ekonomi för alla där det så snart som 
möjligt och senast 2050 inte förekommer 
några nettoutsläpp av växthusgaser och 
på så sätt främja sysselsättningen och den 
hållbara tillväxtpotentialen i unionens 
ekonomier i krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar och 
könsmässigt balanserad tillväxt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att bidra till att hantera utmaningarna 
inom de sex politikområden som fastställs 
i denna förordning genom att främja 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning samt att bidra till målen 
för unionens politik, FN:s mål för hållbar 
utveckling, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, Parisavtalet och 
stärkandet av den inre marknaden. I detta 
syfte bör den bidra till att förbättra 
resiliensen och anpassningsförmågan i 
medlemsstaterna, lindra krisens sociala och 
ekonomiska konsekvenser och stödja den 
gröna och digitala omställningen, sociala 
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framsteg, bidra till att återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier, 
främja sysselsättning av god kvalitet i 
covid-19-pandemins efterdyningar och 
skapa hållbar tillväxt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Faciliteten bör ha som mål att 
bidra till ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, till unionens strategiska 
självständighet, till genomförandet av 
FN:s mål för hållbar utveckling och EU:s 
klimatmål och till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
I detta syfte bör den bidra till att förbättra 
resiliensen och anpassningsförmågan i 
medlemsstaterna, lindra krisens sociala och 
ekonomiska konsekvenser, i synnerhet för 
de mest utsatta och för ungdomar, och 
stödja den gröna och digitala omställningen 
som syftar till att uppnå ett klimatneutralt 
Europa senast 2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

Or. fr

Ändringsförslag 101
Miriam Lexmann

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 102
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



AM\1211996SV.docx 31/133 PE655.970v01-00

SV

Ändringsförslag 103
Miriam Lexmann

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att uppnå de allmänna målen 
bör faciliteten också bidra till att förbättra 
medlemsstaternas resiliens genom att 
omfatta utbildning, yrkesutbildning, 
omskolning och kompetenshöjning, 
inbegripet både formell och informell 
utbildning. Effektivt stöd för 
utbildningsprocessen, som speglar alla 
aktuella utmaningar, bör inkludera alla 
intressenter, såsom icke-statliga 
organisationer, företag och 
forskningsinstitut. Utbildningsprocessen 
bör vara inkluderande och svara mot de 
dynamiska behoven på arbetsmarknaden. 

Or. en

Ändringsförslag 104
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Facilitetens särskilda mål bör vara 
att ge ekonomiskt stöd i syfte att uppnå 
delmål och mål för reformer och 
investeringar enligt planerna för 
återhämtning och resiliens. Detta 
särskilda mål bör eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

(15) Facilitetens särskilda mål bör vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att främja projekt som gynnar deras 
utveckling, investera i produktiva och 
strategiska sektorer och spela en 
strukturerande roll i att tillhandahålla 
allmänna, kostnadsfria offentliga tjänster 
av hög kvalitet. Detta särskilda mål bör 
eftersträvas med vederbörlig hänsyn till de 
berörda medlemsstaternas specifika 
utvecklingsstrategier och bidra på ett 
meningsfullt sätt genom omedelbara 
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insatser mot effekterna av covid-19 samt 
offentliga investeringar som spelar en 
strukturerande roll i att säkerställa social 
och territoriell sammanhållning i 
medlemsstaterna och Europeiska unionen.

Or. pt

Ändringsförslag 105
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med 
unionens åtaganden enligt Parisavtalet 
och bör beakta de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställts inom den europeiska 
planeringsterminen, de nationella 
reformprogrammen, de nationella energi- 
och klimatplanerna, planerna för en rättvis 
omställning och de partnerskapsavtal och 
operativa program som antagits inom 
unionsfonderna. För att främja åtgärder 
som omfattas av prioriteringarna inom den 
europeiska gröna given och den digitala 
agendan bör planen också innehålla 
åtgärder som är relevanta för den gröna och 
digitala omställningen. Åtgärderna bör 
göra det möjligt att snabbt uppnå de mål 
och bidrag som anges i nationella energi- 
och klimatplaner och uppdateringar av 
dessa. All verksamhet som får stöd bör 
bedrivas med full respekt för unionens 
klimat- och miljöprioriteringar och leva 
upp till den princip om att ”inte orsaka 
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betydande skada” som anges i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EU:s taxonomiförordning). Faciliteten 
får inte användas för att stödja 
verksamhet som finns med på den 
förteckning över undantag som hänvisas 
till i denna förordning. Dessutom bör 
minst 50 % av återhämtnings- och 
resiliensplanerna inriktas på integrering 
av åtgärder för klimatet och andra 
miljöhållbarhetsmål. EU:s 
hållbarhetstaxonomi bör användas för att 
spåra genomförandet av sådana 
övergripande mål. Planerna för 
återhämtning och resiliens bör vara 
förenliga med EU-strategin för 
jämställdhet 2020–2025. Åtgärderna bör 
också vara förenliga med skyldigheten att 
respektera och främja de värden som 
föreskrivs i artikel 2 i EU-fördraget. 
Planerna bör innehålla ett övergripande 
jämställdhetsavsnitt med bland annat 
obligatoriska konsekvensbedömningar ur 
ett jämställdhetsperspektiv och 
efterhandskontroller, beaktande av 
jämställdhetsaspekten och krav på jämn 
könsfördelning och lika lön i all 
ekonomisk verksamhet som stöds av 
planerna. Medlemsstaterna bör också 
säkerställa insamlingen av könsuppdelade 
uppgifter och jämställdhetsbudgetering 
för de nationella planerna. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. För att de eftersträvade 
reformerna ska få brett stöd bör 
medlemsstater som önskar erhålla stöd 
genom faciliteten, som ett led i 
förfarandet för utarbetande av planerna 
för återhämtning och resiliens, samråda 
med regionala och lokala myndigheter 
och andra intressenter, inklusive 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället, i enlighet med bestämmelserna 
i uppförandekoden om partnerskap. 
Planen för återhämtning och resiliens bör 
vara förenlig med de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. Planen 
för återhämtning och resiliens bör också 
innehålla specifika indikatorer för 
ojämlikhet och sociala framsteg som ska 
uppnås. För att främja åtgärder som 
omfattas av prioriteringarna inom den 
europeiska gröna given och den digitala 
agendan bör planen också innehålla 
åtgärder som är relevanta för den gröna och 
digitala omställningen. Åtgärderna bör 
göra det möjligt att snabbt uppnå de mål 
och bidrag som anges i nationella energi- 
och klimatplaner och uppdateringar av 
dessa. All verksamhet som får stöd bör 
bedrivas med full respekt för unionens 
klimat- och miljöprioriteringar.

Or. en
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Ändringsförslag 107
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 108
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft för alla. Planen för 
återhämtning och resiliens bör vara 
förenlig med de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställts inom den europeiska 
planeringsterminen, med de nationella 
reformprogrammen, de nationella energi- 
och klimatplanerna, planerna för sociala 
framsteg, planerna för en rättvis 
omställning och de partnerskapsavtal och 
operativa program som antagits inom 
unionsfonderna. För att främja åtgärder 
som omfattas av prioriteringarna inom den 
europeiska gröna given och den digitala 
agendan, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, barngarantin och 
ungdomsgarantin bör planen också 
innehålla åtgärder som är relevanta inom 
de sex politikområden som fastställs i 
denna förordning. Åtgärderna bör göra det 
möjligt att snabbt uppnå de mål och bidrag 
som anges i nationella energi- och 
klimatplaner och uppdateringar av dessa. 
All verksamhet som får stöd bör bedrivas 
med full respekt för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar. Minst 30 % av 
planerna för återhämtning och resiliens 
bör inriktas på investeringar med 
anknytning till genomförandet av målen i 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 109
Marianne Vind

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som direkt bidrar 
till den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar, och verksamhet som 
bidrar negativt till målet med 
klimatneutralitet senast 2050 bör därmed 
inte stödjas genom faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 110
Eugen Tomac
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Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 111
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Medlemsstaterna bör se till att 
arbetsmarknadsparterna rådfrågas när 
man utformar de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens. För att 
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förbättra de nationella planernas 
följdriktighet och relevans bör 
arbetsmarknadsparterna ges möjligheten 
att ge sina synpunkter i god tid innan 
planerna för återhämtning och resiliens 
lämnas in till EU. Om den nationella 
planen för återhämtning och resiliens är 
kopplad till det nationella 
reformprogrammet rådfrågas 
arbetsmarknadsparterna helst senast i 
februari om ett utkast till nationellt 
reformprogram. Om den nationella 
planen för återhämtning och resiliens 
eller deras uppdateringar inte är kopplade 
till det nationella reformprogrammet bör 
medlemsstaterna se till att 
arbetsmarknadsparterna rådfrågas minst 
en månad innan planen lämnas in till 
kommissionen. Arbetsmarknadsparterna 
hörs i enlighet med nationella regler och 
nationell praxis. I de nationella planerna 
för återhämtning och resiliens ska det 
finnas en beskrivning av hur 
arbetsmarknadsparternas synpunkter har 
tagits i beaktande, och på 
arbetsmarknadsparternas begäran bör 
synpunkterna bifogas de nationella 
reformprogrammen, eller när så är 
tillämpligt, planerna för återhämtning 
och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 113
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Eftersom lokala myndigheter och 
kommuner befinner sig närmast sina 
medborgare och har direkta erfarenheter 
av behoven och problemen i de lokala 
samhällena och ekonomierna har de en 
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avgörande uppgift i den ekonomiska och 
sociala återhämtningen. Med beaktande 
av detta bör kommuner och lokala 
myndigheter ha en viktig funktion i 
planeringen och genomförandet av denna 
facilitet, även i förberedelserna till 
planerna för återhämtning och resiliens 
och projekthanteringen inom ramen för 
faciliteten. För att fullt ut utnyttja 
kommuners och lokala myndigheters 
potential att uppnå återhämtning och 
resiliens bör vissa medel i återhämtnings- 
och resiliensfaciliteten avsättas för dessa, 
genom att kommuner och lokala 
myndigheter ges direkt tillgång till dessa 
medel. 

Or. en

Ändringsförslag 114
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Mekanismen för en rättvis 
omställning är av avgörande betydelse för 
att steget mot en klimatneutral ekonomi 
ska kunna genomföras på ett rättvist sätt. 
Den tillhandahåller särskilt stöd för att 
bidra till att mobilisera minst 100 
miljarder euro mellan 2021 och 2027 i de 
värst drabbade regionerna i syfte att 
mildra omställningens socioekonomiska 
följder.

Or. es

Ändringsförslag 115
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Medlemsstaterna bör se till att 
arbetsmarknadens parter rådfrågas när 
man utformar de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens. För att 
förbättra de nationella planernas 
följdriktighet och relevans bör 
arbetsmarknadens parter ges möjligheten 
att ge sina synpunkter i god tid innan 
planerna för återhämtning och resiliens 
lämnas in till EU. Om den nationella 
planen för återhämtning och resiliens är 
kopplad till det nationella 
reformprogrammet rådfrågas 
arbetsmarknadsparterna helst senast i 
februari om ett utkast till nationellt 
reformprogram. Om den nationella 
planen för återhämtning och resiliens 
eller deras uppdateringar inte är kopplade 
till det nationella reformprogrammet ska 
medlemsstaterna se till att 
arbetsmarknadens parter rådfrågas minst 
en månad innan planen lämnas in till 
kommissionen. Arbetsmarknadens parter 
hörs i enlighet med nationella regler och 
nationell praxis. I de nationella planerna 
för återhämtning och resiliens ska det 
finnas en beskrivning av hur 
arbetsmarknadsparternas synpunkter har 
tagits i beaktande, och på 
arbetsmarknadsparternas begäran bör 
synpunkterna bifogas de nationella 
reformprogrammen, eller när så är 
tillämpligt, planerna för återhämtning 
och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 116
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Under 2021 och 2022 
kommer detta högsta bidrag att beräknas 
på grundval av befolkningsmängden, 
inversen av bruttonationalprodukten (BNP) 
per capita, arbetslösheten, den svaga 
arbetsmarknaden och den 
befolkningsandel som riskerade att 
drabbas av fattigdom under 2015–2019. 
Under 2023 och 2024 bör detta högsta 
ekonomiska bidrag beräknas på grundval 
av befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP), den 
befolkningsandel som riskerar att drabbas 
av fattigdom och den ackumulerade reala 
BNP-förlust som konstaterats under 
perioden 2020–2021 jämfört med 2019.

Or. en

Ändringsförslag 117
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 

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

väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen bör utarbetas på 
grundval av en dialog på flera nivåer med 
lokala myndigheter, 
arbetsmarknadsparterna, organisationer i 
det civila samhället och andra berörda 
parter för att säkerställa största möjliga 
samförstånd. Planen för återhämtning och 
resiliens bör fastställa detaljerade åtgärder 
för dess genomförande, inbegripet mål och 
delmål, och den förväntade effekten av 
planen för återhämtning och resiliens på 
målen för den europeiska gröna given, 
särskilt den hållbara tillväxtpotentialen, 
den högkvalitativa sysselsättningen och 
den ekonomiska och sociala resiliensen. 
Den bör också innehålla åtgärder som är 
relevanta för den gröna och digitala 
omställningen. Den bör också innehålla 
åtgärder för politiskt neutral fördelning 
av medel till stöd för civilsamhället och 
icke-vinstdrivande organisationer samt 
oberoende medier, för upp till 5 % av de 
totala medlen. Den bör också innehålla ett 
åtagande från regeringen att fördela 
tillräckliga medel till kommuner, minst 80 
% av de kommunala medel som fanns 
tillgängliga för dem före covid-19-krisen. 
Den bör också innehålla en förklaring av 
hur åtgärderna i planen förväntas 
hantera bristerna avseende de värden som 
anges i artikel 2 i EU-fördraget. Den bör 
dessutom också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
senaste landsspecifika 
rekommendationerna som antagits inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen. Planerna bör också 
visa hur planen förväntas bidra till 
jämställdhet och en jämt könsfördelad 
tillväxt och sysselsättning. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

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

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
gröna och digitala omställningen. Den bör 
också innehålla en förklaring av i vilken 
utsträckning den föreslagna planen för 
återhämtning och resiliens bidrar till 
genomförandet av FN:s mål för hållbar 
utveckling och EU:s klimatmål och till 
genomförandet av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter, och även i vilken 
utsträckning planen för återhämtning och 
resiliens är förenlig med de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen, bland 
annat de som rör social- och 
arbetsmarknadspolitik. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

Or. fr
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Ändringsförslag 119
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 120
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius
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Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör beskriva 
omfattningen av det samråd som 
genomförts med regionala och lokala 
myndigheter och andra intressenter, 
inklusive arbetsmarknadsparter och det 
civila samhället, innan planen lämnas in, 
samt innehålla indikatorer avseende 
ojämlikhet och sociala framsteg som ska 
uppnås och åtgärder som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen. Den 
bör också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 121
Marianne Vind

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som direkt bidrar till 
den gröna och digitala omställningen, utan 
några åtgärder som negativt påverkar 
möjligheten att uppnå ett klimatneutralt 
EU senast 2050. Den bör också innehålla 
en förklaring av förenligheten mellan den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens och de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställs inom den europeiska 
planeringsterminen. Under hela förfarandet 
bör kommissionen och medlemsstaterna 
sträva efter och upprätthålla ett nära 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 122
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 

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

återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
gröna och digitala omställningen. Den bör 
också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 

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

berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen bidrar till unionens strategiska 
självständighet, till genomförandet av 
FN:s mål för hållbar utveckling och EU:s 
klimatmål och till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
om planen förväntas ha en bestående 
inverkan på den berörda medlemsstaten, 
om planen förväntas bidra effektivt till att 
stärka medlemsstatens tillväxtpotential, 
kvalitetssysselsättningsgrad och 
ekonomiska och sociala resiliens, lindra 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser, i synnerhet för de mest 
utsatta och för ungdomar, och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen och den 
uppåtgående sociala och ekonomiska 
konvergensen, om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen för återhämtning och resiliens är 
rimlig och trovärdig, och står i proportion 
till den förväntade effekten på ekonomin 
och sysselsättningen, om den föreslagna 
planen för återhämtning och resiliens 
innehåller åtgärder för genomförandet av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
som utgör enhetliga insatser, och om det 
arrangemang som föreslagits av den 
berörda medlemsstaten förväntas 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna delmålen och 
målen samt de relaterade indikatorerna.

Or. fr

Ändringsförslag 124
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen. I detta avseende 
kommer kommissionen att främja 
delaktighet från arbetsmarknadens parter, 
i enlighet med denna förordning och i full 
överensstämmelse med nationella regler 
och nationell praxis, genom 
landsspecifika rekommendationer, 
multilateral övervakning, inbördes 
granskning och utbyte av god praxis, om 
planen innehåller åtgärder som effektivt 
bidrar till den rättvisa gröna och digitala 
omställningen och tar itu med de 
utmaningar som följer av den, om planen 
förväntas ha en bestående inverkan på den 
berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till 
genomförandet av unionens och 
medlemsstaternas åtaganden, särskilt 
Parisavtalet, FN:s globala mål för hållbar 
tillväxt, den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och jämställdhetsintegrering, 
och om den motivering som medlemsstaten 
lämnat för de uppskattade totala 
kostnaderna för den inlämnade planen för 
återhämtning och resiliens är rimlig och 
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föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

trovärdig, och står i proportion till den 
förväntade effekten på ekonomin och den 
sociala utvecklingen, om den föreslagna 
planen för återhämtning och resiliens 
innehåller åtgärder för genomförandet av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
som utgör enhetliga insatser, och om det 
arrangemang som föreslagits av den 
berörda medlemsstaten förväntas 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna delmålen och 
målen samt de relaterade indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 125
Marianne Vind

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

möjligheten att uppnå ett klimatneutralt 
EU senast 2050, om planen förväntas ha 
en bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten, om planen förväntas bidra 
effektivt till att stärka medlemsstatens 
tillväxtpotential, sysselsättningsgrad och 
ekonomiska och sociala resiliens, lindra 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen, om den motivering 
som medlemsstaten lämnat för de 
uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 126
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 127
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning och 
resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som fastställs i den 
relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 

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

investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 128
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) För att bidra till utarbetandet av 
högkvalitativa planer och bistå 
kommissionen vid bedömningen av de 
planer för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnar in och i 
bedömningen av i vilken grad de har 
uppnåtts bör det finnas bestämmelser om 
användning av expertrådgivning och, på 
begäran av medlemsstaten, inbördes 
rådgivning. Tillämpningen av denna 
förordning bör till fullo respektera artikel 
152 i EUF-fördraget, och de nationella 
planerna för återhämtning och resiliens 
som utfärdas enligt denna förordning bör 
respektera nationell praxis och de 
nationella systemen för lönebildning. 
Denna förordning beaktar artikel 28 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, och får 
därför inte påverka rätten att förhandla 
om, ingå eller tillämpa kollektivavtal samt 
att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med 
nationell rätt och praxis.

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

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) För att bidra till utarbetandet av 
högkvalitativa planer och bistå 
kommissionen vid bedömningen av de 
planer för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnar in och i 
bedömningen av i vilken grad de har 
uppnåtts bör det finnas bestämmelser om 
användning av expertrådgivning och, på 
begäran av medlemsstaten, inbördes 
rådgivning. När sådan expertis gäller 
arbetsmarknadspolitik informeras 
arbetsmarknadens parter och involveras 
därefter. Tekniskt stöd kan inte begäras i 
områden som helt eller delvis tillhör 
arbetsmarknadsparternas 
ansvarsområden, såvida de inte ger sitt 
samstämmiga godkännande.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Tillämpningen av denna 
förordning bör till fullo respektera artikel 
152 i EUF-fördraget, och de nationella 
planerna för återhämtning och resiliens 
som utfärdas enligt denna förordning bör 
respektera nationell praxis och de 
nationella systemen för lönebildning. 
Denna förordning beaktar artikel 28 i 
Europeiska unionens stadga om de 
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grundläggande rättigheterna, och får 
därför inte påverka rätten att förhandla 
om, ingå eller tillämpa kollektivavtal samt 
att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med 
nationell rätt och praxis.

Or. en

Ändringsförslag 131
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Förutsatt att planen för 
återhämtning och resiliens uppfyller 
bedömningskriterierna på ett 
tillfredsställande sätt bör den berörda 
medlemsstaten tilldelas det högsta 
ekonomiska bidraget om de uppskattade 
totala kostnaderna för de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är lika med eller 
högre än det högsta ekonomiska bidraget i 
sig. Den berörda medlemsstaten bör i 
stället tilldelas ett belopp som är lika med 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens om 
den uppskattade totala kostnaden är lägre 
än det högsta ekonomiska bidraget i sig. 
Medlemsstaten bör inte beviljas något 
ekonomiskt bidrag om planen för 
återhämtning och resiliens inte på ett 
tillfredsställande sätt uppfyller 
bedömningskriterierna.

(26) Rådet bör godkänna bedömningen 
av planerna för återhämtning och 
resiliens genom ett genomförandebeslut 
som baserats på ett förslag från 
kommissionen, och som det bör sträva 
efter att anta inom fyra veckor från det att 
förslaget lämnats in. Förutsatt att planen 
för återhämtning och resiliens uppfyller 
bedömningskriterierna på ett 
tillfredsställande sätt bör den berörda 
medlemsstaten tilldelas det högsta 
ekonomiska bidraget om de uppskattade 
totala kostnaderna för de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är lika med eller 
högre än det högsta ekonomiska bidraget i 
sig. Den berörda medlemsstaten bör i 
stället tilldelas ett belopp som är lika med 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens om 
den uppskattade totala kostnaden är lägre 
än det högsta ekonomiska bidraget i sig. 
Medlemsstaten bör inte beviljas något 
ekonomiskt bidrag om planen för 
återhämtning och resiliens inte på ett 
tillfredsställande sätt uppfyller 
bedömningskriterierna.

Or. en
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Ändringsförslag 132
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2024. För minst 60 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 31 
december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2024.

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 31 
december 2023. För minst 60 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 31 
december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2023.

Or. en

Ändringsförslag 133
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 

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

mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 4,7 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat. Kommissionen bör bedöma denna 
begäran om ett lånestöd inom två 
månader. Rådet ska kunna godkänna 
denna bedömning med kvalificerad 
majoritet på förslag av kommissionen 
genom ett genomförandebeslut som rådet 
ska sträva efter att anta inom fyra veckor 
efter det att förslaget lämnats in.

Or. en

Ändringsförslag 134
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 

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

en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 6,8 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 135
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
planen för återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom fyra månader.

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
planen för återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. När kommissionen 
anser att de skäl som den berörda 
medlemsstaten har lagt fram rättfärdigar 
en sådan ändring bör den bedöma denna 
nya plan inom två månader. Den berörda 
medlemsstaten och kommissionen kan 
komma överens om att förlänga denna 
tidsfrist med en rimlig tidsperiod om 
nödvändigt. Rådet ska godkänna 
bedömningen av den nya planen genom 
ett genomförandebeslut som baserats på 
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ett förslag från kommissionen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Om den europeiska 
planeringsterminen, och i synnerhet de 
landsspecifika rekommendationerna, 
identifierar utmaningar som kräver 
brådskande reformer, men den berörda 
medlemsstaten inte använder den 
tilldelade finansieringen på ett 
tillfredsställande sätt, eller denna 
finansiering har avbrutits av 
kommissionen på grund av ett 
otillfredsställande genomförande av 
planerna för återhämtning och resiliens, 
eller i fall av brister med avseende på 
rättsstatsprincipen, ska faciliteten kunna 
fortsätta att utnyttjas för åtgärder på 
regional och lokal nivå, inklusive för 
initiativ från det civila samhället som 
bidrar till att ta itu med dessa utmaningar, 
och medel ska göras tillgängliga för 
regionala och lokala myndigheter och 
andra intressenter, inklusive 
arbetsmarknadens parter och 
organisationer i det civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 137
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201113. Efter antagandet av en 
genomförandeakt bör det vara möjligt för 
den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 
operativa arrangemang av teknisk natur, 
med detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 

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

indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten, demokratiska 
kontroller och motvikter, ett oberoende 
rättsväsende, mediepluralism och 
pressfrihet är förutsättningar för sund 
ekonomisk förvaltning, effektivt EU-stöd 
och för att motverka korruption.

__________________ __________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 139
Andrea Bocskor, Ádám Kósa
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Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201113. Efter antagandet av en 
genomförandeakt bör det vara möjligt för 
den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 
operativa arrangemang av teknisk natur, 
med detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 

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

föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd.

__________________ __________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Tillämpningsområdet för den facilitet 
som inrättas genom denna förordning ska 
vara följande sex huvudsakliga 
politikområden:

– Grön omställning, med beaktande av 
målen för den gröna given.
– Digital omvandling, med beaktande av 
målen för den digitala agendan.
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– Ekonomisk sammanhållning, 
produktivitet och konkurrenskraft, med 
beaktande av målen för industri- och 
SMF-strategierna.
– Social sammanhållning, med beaktande 
av målen för den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter.
– Institutionell resiliens, i syfte att öka 
krisreaktionskapaciteten. 
– Next Generation-politiken, med 
beaktande av målen för ungdomsgarantin 
och barngarantin.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, kultur, utbildning 
och kompetens, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, socialt 
skydd, sysselsättning och investeringar av 
hög kvalitet, jämställdhet mellan könen, 
inkludering av personer med 
funktionsnedsättning, de finansiella 
systemens stabilitet, social dialog och 
stärkande av demokratiska system, 
inbegripet effektiva och oberoende 
rättssystem, samt mediepluralism och 
pressfrihet.

Or. en



PE655.970v01-00 68/133 AM\1211996SV.docx

SV

Ändringsförslag 142
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 143
Marianne Vind

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, omställningen till ett 
klimatneutralt EU senast 2050, den 
digitala omställningen, hälsa, 
konkurrenskraft, resiliens, produktivitet, 
utbildning och kompetens, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar samt 
de finansiella systemens stabilitet.

Or. en



AM\1211996SV.docx 69/133 PE655.970v01-00

SV

Ändringsförslag 144
Eugen Tomac

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 145
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Den facilitet för återhämtning och 
resiliens som inrättas genom denna 
förordning ska inte tillämpas på följande:
a) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk.
b) Produktion, bearbetning, distribution, 
lagring eller förbränning av fossila 
bränslen.
c) Investeringar i flygplatsinfrastruktur, 
utom i de yttersta randområdena.
d) Investeringar i kapacitetsutbyggnad av 
motorvägsinfrastruktur.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 147
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att bidra till unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning, till unionens strategiska 
självständighet, till genomförandet av 
FN:s mål för hållbar utveckling och EU:s 
klimatmål och till genomförandet av den 
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digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

europeiska pelaren för sociala rättigheter 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, i synnerhet för de mest 
utsatta och för ungdomar, och stödja den 
gröna och digitala omställningen, och 
därigenom bidra till att återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier, 
öka kvalitetssysselsättningen efter covid-
19-krisen och främja hållbar tillväxt.

Or. fr

Ändringsförslag 148
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala, ekonomiska och 
könsrelaterade konsekvenser och stödja 
den gröna och digitala omställningen, 
samtidigt som arbetstagare som kan 
drabbas av en sådan omställning skyddas, 
och därigenom bidra till att återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier, 
öka sysselsättningen efter covid-19-krisen 
och främja rättvis hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 149
Eugen Tomac

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt. Människors välbefinnande måste 
stå i centrum för all politik.

Or. en

Ändringsförslag 150
Marianne Vind

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja omställningen till 
ett klimatneutralt EU senast 2050 och den 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 151
Andrea Bocskor, Ádám Kósa
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, minska infrastrukturklyftan 
och stödja den gröna och digitala 
omställningen, och därigenom bidra till att 
återställa tillväxtpotentialen i unionens 
ekonomier, öka sysselsättningen efter 
covid-19-krisen och främja hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 152
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För att uppnå detta allmänna mål 
ska det särskilda målet för faciliteten vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att främja projekt som gynnar deras 
utveckling, investera i produktiva och 
strategiska sektorer och spela en 
strukturerande roll i att tillhandahålla 
allmänna, kostnadsfria offentliga tjänster 
av hög kvalitet. Detta särskilda mål ska 
eftersträvas med vederbörlig hänsyn till de 
berörda medlemsstaternas specifika 
utvecklingsstrategier och bidra på ett 
meningsfullt sätt genom omedelbara 
insatser mot effekterna av covid-19 samt 
offentliga investeringar som spelar en 
strukturerande roll i att säkerställa social 
och territoriell sammanhållning i 
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medlemsstaterna och Europeiska unionen.

Or. pt

Ändringsförslag 153
Eugen Tomac

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Faciliteten ska bidra till målen för 
unionens politik, FN:s mål för hållbar 
utveckling, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, Parisavtalet och 
stärkandet av den inre marknaden genom 
genomförande av åtgärder såsom
– åtgärder som i praktiken omsätter 
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målen i Parisavtalet, den gröna given och 
leder till att uppnå unionens mål, vilket 
bidrar till en gradvis utfasning av fossila 
bränslen i ekonomin,
– åtgärder för att främja digital 
infrastruktur, digitalisering av nationella 
system och arbetsplatser, förbättra 
tillgången till digitalt arbete och främja 
digital kompetens,
– åtgärder till stöd för ekonomisk 
återhämtning och stabilitet, incitament för 
anpassning till industripolitiken, 
ekosystemen och diversifieringen av 
leveranskedjor, små och medelstora 
företag, forskning och innovation, 
entreprenörskap, utveckling av hållbar 
infrastruktur, åtgärder för att mildra 
krisens effekter på den gemensamma 
valutans antagande av medlemsstaterna 
utanför euroområdet,
– åtgärder som stärker systemen för social 
trygghet och social välfärd, livslångt 
lärande och utbildning, inkluderande 
arbetsmarknadspolitik, inbegripet social 
dialog, skapande av högkvalitativa 
arbetstillfällen, kamp mot fattigdom, 
inkomstskillnader och bristande 
jämställdhet, främjande av social 
integration, bekämpning av 
energifattigdom och skapande av lika 
möjligheter samt sammanhållning,
– åtgärder för att stärka hälso- och 
sjukvårdens och vårdsystemens 
motståndskraft, kvalitet, tillgänglighet, 
ekonomiska överkomlighet och kapacitet, 
förbättra effektiviteten i den offentliga 
förvaltningen och de nationella systemen, 
bland annat genom att minimera den 
administrativa bördan, förbättra 
effektiviteten i rättssystemen och 
penningtvättstillsynen,
– åtgärder som främjar utbildning, 
kvalifikationer, erhållande och validering 
av kompetenser, omskolning av 
arbetskraften, garanterade jobbprogram 
för arbetslösa, strategier för att investera i 
barn och ungdomars tillgång till och 
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möjligheter när det gäller utbildning, 
hälsa, kost, sysselsättning och bostäder 
samt politik som överbryggar 
generationsklyftan.

Or. en

Ändringsförslag 155
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 156
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De belopp som avses i punkt 1 a får 
också täcka utgifter för den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för att förvalta varje 
instrument och för att uppnå dess mål, i 
den mån de har anknytning till denna 
förordnings mål, och förutsatt att de inte 
är åtgärder som är berättigade till tekniskt 
stöd enligt artikel 7 i Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
ett instrument för tekniskt stöd.



AM\1211996SV.docx 77/133 PE655.970v01-00

SV

utgifter för tekniskt och administrativt 
stöd som kommissionen har för 
förvaltningen av varje instrument. 
Utgifterna får också täcka kostnader för 
annan stödverksamhet såsom 
kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt på fältet samt kostnader för 
inbördes rådgivning och experter för 
bedömning och genomförande av 
reformer och investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 157
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Användning av faciliteten genom eller i 

kombination med InvestEU
1. I enlighet med kraven i denna artikel 
får medlemsstaterna i planen för 
återhämtning och resiliens på frivillig 
basis tilldela ett belopp som ska 
genomföras genom InvestEU. Det belopp 
som ska genomföras genom InvestEU ska 
användas för att stödja solvensen hos 
företag som är etablerade i de berörda 
medlemsstaterna och bidra till att uppnå 
målen som fastställs i artikel 4. Planerna 
för återhämtning och resiliens ska 
innehålla en motivering för 
användningen av InvestEU-
budgetgarantierna.
I de anslag som avses i första stycket får 
medlemsstaterna tilldela en del av medlen 
i artikel 5.2 som ska tillföras InvestEU för 
det motsvarande InvestEU-stödet för den 
verksamhet som anges i den 
överenskommelse om medverkan som 
avses i artikel [9] i [InvestEU-
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förordningen].
2. I en begäran om ändring av en plan för 
återhämtning och resiliens som avses i 
artikel 18 får endast medel från 
kommande budgetår anges.
3. Det belopp som avses i punkt 1 första 
stycket ska avsättas för den del av EU-
garantin som ingår i medlemsstatens 
avdelning.
4. Om en överenskommelse om 
medverkan enligt artikel [9] i [InvestEU-
förordningen] inte har ingåtts [den 31 
december 2021] för ett belopp som avses i 
punkt 1 ska medlemsstaten lämna in en 
begäran om ändring av planen för 
återhämtning och resiliens i enlighet med 
artikel 18 för att använda motsvarande 
belopp. Den överenskommelse om 
medverkan för ett belopp som avses i 
punkt 1 och som anslagits i en ansökan 
om ändring av en plan för återhämtning 
och resiliens ska ingås samtidigt som 
beslutet om ändring av planen antas.
5. Om ett garantiavtal enligt artikel [9] i 
[InvestEU-förordningen] inte har ingåtts 
inom [nio] månader efter det att 
överenskommelsen om medverkan har 
godkänts ska respektive belopp föras 
tillbaka till faciliteten och medlemsstaten 
ska skicka in en begäran om en 
motsvarande ändring av planen för 
återhämtning och resiliens.
6. Om ett garantiavtal enligt artikel [9] i 
[InvestEU-förordningen] inte har 
genomförts fullt ut inom [fyra år] efter det 
att det undertecknades får medlemsstaten 
begära att de belopp som anslagits i 
garantiavtalet men som inte täcker 
underliggande lån eller andra 
riskbärande instrument ska behandlas i 
enlighet med punkt 5.
7. Medel som genererats av eller som kan 
härledas från belopp som anslagits till 
InvestEU och som genomförts i form av 
budgetgarantier ska göras tillgängliga för 
medlemsstaten och de ska användas till 
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återbetalningspliktiga former av stöd i 
enlighet med planen för återhämtning och 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 158
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 

ekonomisk styrning
1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
avbryta tidsfristen för antagande av 
sådana beslut som avses i artikel 17.1 och 
17.2 eller om att hålla inne utbetalningar 
inom faciliteten.
Det beslut om att hålla inne utbetalningar 
som avses i punkt 1 ska tillämpas på 
betalningsansökningar som lämnas in 
efter dagen för beslutet om innehållande.
Avbrottet av den tidsfrist som avses i 
artikel 17 ska tillämpas från och med 
dagen efter det att det beslut som avses i 
punkt 1 antogs.
Vid ett innehållande av utbetalningar ska 
artikel 15.9 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] gälla.
2. I händelse av något av de fall som 
anges i artikel 15.11 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
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upphäva det avbrott av tidsfristen eller det 
innehållande av utbetalningar som avses i 
föregående punkt.
De relevanta förfarandena eller 
utbetalningarna ska återupptas dagen 
efter det att avbrottet eller innehållandet 
har upphävts.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 

ekonomisk styrning
1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
avbryta tidsfristen för antagande av 
sådana beslut som avses i artikel 17.1 och 
17.2 eller om att hålla inne utbetalningar 
inom faciliteten.
Det beslut om att hålla inne utbetalningar 
som avses i punkt 1 ska tillämpas på 
betalningsansökningar som lämnas in 
efter dagen för beslutet om innehållande.
Avbrottet av den tidsfrist som avses i 
artikel 17 ska tillämpas från och med 
dagen efter det att det beslut som avses i 
punkt 1 antogs.
Vid ett innehållande av utbetalningar ska 
artikel 15.9 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] gälla.
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2. I händelse av något av de fall som 
anges i artikel 15.11 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
upphäva det avbrott av tidsfristen eller det 
innehållande av utbetalningar som avses i 
föregående punkt.
De relevanta förfarandena eller 
utbetalningarna ska återupptas dagen 
efter det att avbrottet eller innehållandet 
har upphävts.

Or. en

Ändringsförslag 160
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 
ekonomisk styrning

Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 
ekonomisk styrning, med iakttagande av 
klimatmålen och den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 

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

kommissionen, genom en delegerad akt 
enligt artikel 27a, anta ett beslut om att 
avbryta tidsfristen för antagande av sådana 
beslut som avses i artikel 17.1 och 17.2 
eller om att helt eller delvis hålla inne 
utbetalningar inom faciliteten.

Or. fr

Ändringsförslag 162
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det beslut att hålla inne utbetalningar 
som nämns i första stycket ska inte 
tillämpas ifall den allmänna 
avvikelseklausulen är aktiv och de svåra 
ekonomiska och sociala följderna av 
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covid-19-pandemin kvarstår.

Or. fr

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid avsevärd bristande efterlevnad 
av klimatmålen, sådana de fastställs i 
EU:s klimatlagstiftning 1a, och/eller av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter ska kommissionen, genom en 
delegerad akt enligt artikel 27a anta ett 
beslut om att avbryta tidsfristen för 
antagande av sådana beslut som avses i 
artikel 17.1 och 17.2 eller om att helt eller 
delvis hålla inne utbetalningar inom 
faciliteten för återhämtning och resiliens.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) [erforderligt ramverk för 
att uppnå klimatneutralitet och med 
ändring av förordning (EU) 2018/1999 
(EU-klimatlagstiftning] (…)

Or. fr

Ändringsförslag 165
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I händelse av något av de fall som 
anges i artikel 15.11 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 

2. I händelse av något av de fall som 
anges i artikel 15.11 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 



PE655.970v01-00 84/133 AM\1211996SV.docx

SV

förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
upphäva det avbrott av tidsfristen eller det 
innehållande av utbetalningar som avses i 
föregående punkt.

förslag av kommissionen, genom ett 
genomförandebeslut anta ett beslut om att 
upphäva det avbrott av tidsfristen eller det 
innehållande av utbetalningar som avses i 
föregående punkt.

Or. en

Ändringsförslag 166
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. I händelse av något av de fall som 
anges i artikel 15.11 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
kommissionen genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 27a anta ett beslut om 
att upphäva det avbrott av tidsfristen eller 
det innehållande av utbetalningar som 
avses i föregående punkt.

Or. fr

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den europeiska 
planeringsterminen, och i synnerhet de 
landsspecifika rekommendationerna, 
identifierar utmaningar som kräver 
brådskande reformer, men den berörda 
medlemsstaten inte använder den 
tilldelade finansieringen på ett 
tillfredsställande sätt, eller denna 
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finansiering har avbrutits av 
kommissionen på grund av ett 
otillfredsställande genomförande av 
planerna för återhämtning och resiliens, 
eller i fall av brister med avseende på 
rättsstatsprincipen, ska faciliteten kunna 
fortsätta att utnyttjas för åtgärder på 
regional och lokal nivå, inklusive för 
initiativ från det civila samhället som 
bidrar till att ta itu med dessa utmaningar, 
och medel ska göras tillgängliga för 
regionala och lokala myndigheter och 
andra intressenter, inklusive 
arbetsmarknadens parter och 
organisationer i det civila samhället.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas 
för varje medlemsstat för tilldelning av det 
belopp som avses i artikel 5.1 a med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, inversen 
av bruttonationalprodukten (BNP) per 
capita och den relativa arbetslösheten i 
varje medlemsstat.

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas 
för varje medlemsstat för tilldelning av det 
belopp som avses i artikel 5.1 a med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, inversen 
av bruttonationalprodukten (BNP) per 
capita, arbetslösheten i varje medlemsstat, 
den svaga arbetsmarknaden, den 
befolkningsandel som riskerar att drabbas 
av fattigdom och den ackumulerade reala 
BNP-förlust som konstaterats under 
perioden 2020–2021 jämfört med 2019.

Under åren 2021–2022 ska det maximala 
ekonomiska bidraget beräknas med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av populationen, det inverterade 
värdet av BNP per capita, arbetslösheten, 
den svaga arbetsmarknaden och den 
befolkningsandel som riskerade att 
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drabbas av fattigdom i varje medlemsstat 
under åren 2015–2019.
Under åren 2023–2024 ska det maximala 
ekonomiska bidraget beräknas med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av populationen, det inverterade 
värdet av BNP per capita, den 
befolkningsandel som riskerar att drabbas 
av fattigdom och den ackumulerade reala 
BNP-förlust som konstaterats under 
perioden 2020–2021 jämfört med 2019, 
och detta ska beräknas senast den 30 juni 
2022.

Or. en

Ändringsförslag 169
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Till och med den 31 december 2024 
får kommissionen på begäran av en 
medlemsstat bevilja den berörda 
medlemsstaten ett lånestöd för 
genomförandet av dess plan för 
återhämtning och resiliens.

1. Till och med den 31 december 2023 
får kommissionen på begäran av en 
medlemsstat bevilja den berörda 
medlemsstaten ett lånestöd för 
genomförandet av dess plan för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 170
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Lånestödet till den berörda 
medlemsstatens plan för återhämtning och 
resiliens får inte vara högre än differensen 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 171
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas ta itu med de brister som 
gäller de värden som anges i artikel 2 i 
EU-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 172
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen på ett effektivt sätt och utan 
åtskillnad förväntas stödja det civila 
samhällets icke-vinstdrivande 
organisationer och kommuner, regioner 
eller andra subnationella myndigheter i 
medlemsstaterna.

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och investeringsprojekt i ett 
enhetligt paket. För utarbetandet av 
planerna för återhämtning och resiliens 
kan medlemsstaterna använda 
instrumentet för tekniskt stöd i enlighet 
med förordning XX/YYYY [om inrättande 
av ett instrument för tekniskt stöd].
Åtgärder som inleddes från och med den 1 
februari 2020 och som rör de ekonomiska 
och sociala konsekvenserna till följd av 
covid-19-pandemin ska vara 
stödberättigade. Åtminstone 30 % av 
beloppet för varje återhämtnings- och 
resiliensplan ska bidra till att integrera 
målen för klimat och biologisk mångfald 
och miljömässig hållbarhet på ett sätt som 
återspeglar den europeiska gröna given 
såsom Europas strategi för hållbar tillväxt 
och genomförandet av unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling. 
Kommissionen ska genom en delegerad 
akt anta relevanta metoder för att hjälpa 
medlemsstaterna att uppfylla detta krav.
Åtminstone 30 % av beloppet för varje 
återhämtnings- och resiliensplan ska 
bidra till att målen för den europeiska 
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pelaren för sociala rättigheter genomförs 
på ett sätt som återspeglar den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter såsom 
Europas strategi för social utveckling. 
Kommissionen ska genom en delegerad 
akt anta relevanta metoder för att hjälpa 
medlemsstaterna att uppfylla detta krav.
Varje återhämtnings- och resiliensplan 
ska bidra till att ta itu med risken för 
långvariga skador på ungdomars utsikter 
på arbetsmarknaden och deras allmänna 
välbefinnande genom kvalitativa 
sysselsättnings-, utbildnings- och 
kvalifikationslösningar och åtgärder som 
riktar sig till ungdomar, på ett sätt som 
återspeglar den framtidsinriktade 
karaktären hos 
återhämtningsinstrumentet Next 
Generation EU och erkänner betydelsen 
av agendan för digital kompetens, 
barngarantin och ungdomsgarantin i 
syfte att förhindra att dagens ungdomar 
blir en ”nedstängningsgeneration”.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. Planerna 
för återhämtning och resiliens ska också 
vara förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 

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

medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska utarbetas 
efter lämpliga samråd med regionala och 
lokala myndigheter och andra 
intressenter, inklusive arbetsmarknadens 
parter och det civila samhället, i enlighet 
med uppförandekoden för partnerskap.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. Planerna 
för återhämtning och resiliens ska också 
vara förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska bidra till unionens strategiska 
självständighet, till genomförandet av 
FN:s mål för hållbar utveckling och EU:s 
klimatmål och till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och vara förenliga med de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som rör social- och arbetsmarknadspolitik 



AM\1211996SV.docx 91/133 PE655.970v01-00

SV

planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. 
Planerna för återhämtning och resiliens ska 
också vara förenliga med den information 
som medlemsstaterna lämnar i de 
nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens kommer att omfatta planer för 
sociala framsteg och ska vara förenliga 
med de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställts inom den senaste europeiska 
planeringsterminen, särskilt de som är 
relevanta för de politikområden som anges 
i artikel 3. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska också vara förenliga med den 
information som medlemsstaterna lämnar i 
de nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
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uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

nationella energi- och klimatplaner, 
planerna för sociala framsteg, inklusive 
ungdomsgarantin och barngarantin, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/1999[1], i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning[2] och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

[1] Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder. 
[2][…]

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ändringsförslag 177
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. Planerna 
för återhämtning och resiliens ska också 
vara förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 

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

energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ändringsförslag 178
Marianne Vind

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för omställningen till 
klimatneutralitet senast 2050 och den 
digitala omställningen. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska också vara 
förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ändringsförslag 179
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

22 […] 22 […]

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
nationella reformprogrammet och ska 
lämnas in officiellt senast den 30 april. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året. Ett 
sådant utkast till plan ska innehålla en 
plan för sociala framsteg och skickas in 
med nationella arbetsmarknadsparters 
kännedom för samråd senast 
nästkommande februari, och 
arbetsmarknadens parter ska ha minst 30 
dagar på sig att ge skriftlig respons.

Or. en

Ändringsförslag 181
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
nationella reformprogrammet och ska 
lämnas in officiellt senast den 30 april. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året. Ett 
sådant utkast till plan ska innehålla en 
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plan för sociala framsteg och skickas in 
med nationella arbetsmarknadsparters 
kännedom för samråd senast 
nästkommande februari, och 
arbetsmarknadens parter ska ha minst 30 
dagar på sig att ge skriftlig respons.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) En förklaring av hur planen 
förväntas hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen, bland 
annat de som rör social- och 
arbetsmarknadspolitik.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen bidrar 
till de syften och mål som anges i 
artiklarna 3 och 4.
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konvergens.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen, 
sociala framsteg och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, bidrar till genomförandet av 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, minskar ojämlikheten, 
minskar krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidrar till ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, 
kvalitetssysselsättningen och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minskar krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser, i synnerhet för de 
mest utsatta och för ungdomar, och bidrar 
till ökad ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens och till 
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unionens strategiska självständighet.

Or. fr

Ändringsförslag 186
Miriam Lexmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 187
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 188
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Omfattningen av det samråd som 
hållits med regionala och lokala 
myndigheter och andra intressenter, 
inklusive arbetsmarknadsparter och det 
civila samhället, innan planen lämnades 
in.

Or. en

Ändringsförslag 190
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen är förenliga med en riktning för att 
begränsa den globala 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriella nivåer, och av hur de 
förväntas bidra till genomförandet av 
unionens klimat- och miljömål eller till de 
utmaningar som följer av dem och i 
synnerhet hur de bidrar till 

Or. en

Ändringsförslag 191
Marianne Vind

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas direkt bidra till den gröna 
och digitala omställningen och till de 
utmaningar som följer av den, utan några 
åtgärder som negativt påverkar 
möjligheten att uppnå ett klimatneutralt 
EU senast 2050.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna och 
digitala omställningen eller till de 

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till de sex pelare 
som anges i artikel 3.
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utmaningar som följer av den.

Or. en

Ändringsförslag 193
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En detaljerad motivering av hur 
planen kommer att uppnå 
tilldelningsmålet om att 40 % ska gå till 
verksamhet som i hög grad bidrar till 
begränsning av eller anpassning till 
klimatförändringarna och 
tilldelningsmålet om att 10 % ska gå till 
verksamhet som i hög grad bidrar till 
andra miljömål i enlighet med artikel 4a.2 
och artikel 14.1 b, och som visar att de 
planerade reformerna och 
investeringarna i planen lever upp till 
principen om att ”inte orsaka betydande 
skada” genom en utförlig förteckning som 
avses i punkt 1 a om sådan ekonomisk 
verksamhet som förväntas stödjas av 
faciliteten.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En förklaring av hur planen 
förväntas bidra till genomförandet av 
unionens och dess medlemsstaters 
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åtaganden, särskilt Parisavtalet, FN:s mål 
för hållbar utveckling, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och 
jämställdhetsintegrering.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En förklaring av hur den bidrar 
till genomförandet av FN:s mål för 
hållbar utveckling och EU:s klimatmål 
och till genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter.

Or. fr

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) De specifika indikatorer för 
ojämlikhet och sociala framsteg som ska 
uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 197
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) En förklaring av hur åtgärderna 
respekterar principerna om 
driftskompatibilitet, energieffektivitet, 
uppgiftsskydd, främjande av digital 
jämlikhet, digital tillgänglighet, öppna 
mjuk- och hårdvarulösningar samt 
personuppgifter.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) En förklaring av hur minst 37 % 
av planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till kampen mot 
klimatförändringarna.
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Or. fr

Ändringsförslag 200
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) En detaljerad förklaring av hur 
åtgärderna förväntas säkerställa att minst 
30 % av det belopp som begärs för 
återhämtnings- och resiliensplanen bidrar 
till att integrera åtgärder för klimat och 
biologisk mångfald och miljömässig 
hållbarhet på grundval av den metod som 
kommissionen tillhandahåller i enlighet 
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med artikel 14.1.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) En detaljerad förklaring i planen 
för sociala framsteg av hur åtgärderna 
förväntas säkerställa att minst 30 % av det 
belopp som begärs för återhämtnings- och 
resiliensplanen bidrar till att genomföra 
målen för den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter på grundval av den 
metod som kommissionen tillhandahåller 
i enlighet med artikel 14.1.

Or. en

Ändringsförslag 203
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) En sammanfattning av de samråd 
med intressenter som avses i artikel 14.5.

Or. en

Ändringsförslag 204
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ce) En motivering av frånvaron av 
intressekonflikter i anknytning till 
genomförandet av EU:s budget för alla 
offentliga investeringsåtgärder i planen.

Or. en

Ändringsförslag 205
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Den andel av den uppskattade 
totala kostnaden för återhämtnings- och 
resiliensplanen som avses i led f och som 
tilldelas hållbar ekonomisk verksamhet 
enligt förordning (EU) nr 2020/852, 
uppdelad per miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 206
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(j) Arrangemangen för den berörda 
medlemsstatens effektiva genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens och 
planerna för sociala framsteg, inbegripet 
de föreslagna delmålen och målen, samt 
relaterade indikatorer, inbegripet hur 
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planen förbättrar det landsbaserade 
resultatet inom ramen för den sociala 
resultattavlan.

Or. en

Ändringsförslag 207
Marianne Vind

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) En försäkran att ekonomisk hjälp 
endast tillhandahålls företag som 
respekterar de tillämpliga kollektivavtalen 
och som inte är registrerade i 
skatteparadis som står med på rådets EU-
förteckning över icke samarbetsvilliga 
länder och territorier.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Upplysningar om hur 
arbetsmarknadsparterna har rådfrågats 
och hur deras synpunkter har beaktats, 
och på arbetsmarknadsparternas begäran, 
deras skriftliga bidrag.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Vid utarbetandet av sina förslag till 
planer för återhämtning och resiliens får 
medlemsstaterna begära att kommissionen 
anordnar ett utbyte av god praxis för att 
göra det möjligt för de ansökande 
medlemsstaterna att dra nytta av andra 
medlemsstaters erfarenheter. 
Medlemsstaterna får också begära tekniskt 
stöd inom ramen för instrumentet för 
tekniskt stöd i enlighet med förordningen 
därom. Tekniskt stöd ska till fullo 
respektera nationella regler och nationell 
praxis beträffande förhandlingar om 
kollektivavtal. Åtgärder för tekniskt stöd 
får inte undergräva 
arbetsmarknadsparternas roll eller hota 
kollektiva avtalsförhandlingars 
självständighet. Tekniskt stöd kan inte 
begäras i områden som helt eller delvis 
tillhör arbetsmarknadsparternas 
ansvarsområden, såvida de inte ger sitt 
samstämmiga godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 210
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionen samarbeta nära med den 
berörda medlemsstaten. Kommissionen får 
komma med synpunkter eller begära 
ytterligare information. Den berörda 

1. Vid bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionen samarbeta nära med den 
berörda medlemsstaten. Kommissionen får 
komma med synpunkter eller begära 
ytterligare information. Den berörda 
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medlemsstaten ska tillhandahålla den 
begärda ytterligare informationen och får 
vid behov revidera planen innan den 
officiellt lämnas in.

medlemsstaten ska tillhandahålla den 
begärda ytterligare informationen och får 
vid behov revidera planen innan den 
officiellt lämnas in. Kommissionen ska 
samråda med arbetsmarknadens parter i 
det berörda landet, i samarbete med EU:s 
arbetsmarknadsparter, för att få deras 
perspektiv i fråga om den nationella 
återhämtnings- och resiliensplanens 
egenansvar, förenlighet och effektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 211
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till ekonomiska, sociala och 
hälsorelaterade behov, och ska i detta 
syfte beakta följande kriterier:

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 214
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten och inom de 
nationella reformprogrammen.

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 216
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Ändringsförslag 217
Marianne Vind

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen och tar itu med de 
utmaningar som följer av den, utan några 
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åtgärder som negativt påverkar 
möjligheten att uppnå ett klimatneutralt 
EU senast 2050.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till genomförandet av 
FN:s mål för hållbar utveckling och EU:s 
klimatmål, och till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 220
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Om planen förväntas ha en 
bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten och om minst 37 % av 
planen för bidrar till kampen mot 
klimatförändringarna.

Or. fr

Ändringsförslag 221
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 

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

ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser, i synnerhet för de mest 
utsatta och för ungdomar, och bidra till en 
ökad ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens och till 
unionens strategiska självständighet.

Or. fr

Ändringsförslag 223
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 227
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om planen för återhämtning och 
resiliens är förenlig med de sex pelarna 
som anges i artikel 3.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Om planen på ett ändamålsenligt 
sätt förväntas bidra till genomförandet av 
unionens och dess medlemsstaters 
åtaganden, särskilt Parisavtalet, FN:s mål 
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för hållbar utveckling, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och 
jämställdhetsintegrering.

Or. en

Ändringsförslag 230
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gc) Om minst 30 % av det belopp som 
begärs för planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till genomförandet av 
målen för den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter på grundval av den 
metod som kommissionen tillhandahåller 
i enlighet med artikel 14.1.

Or. en

Ändringsförslag 231
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens beslut Kommissionens förslag och rådets 
genomförandebeslut

Or. en

Ändringsförslag 232
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. På grundval av ett förslag från 
kommissionen ska rådet genom ett 
genomförandebeslut godkänna 
bedömningen av planen för återhämtning 
och resiliens såsom den lämnats in av 
medlemsstaten. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionens förslag till rådets 
genomförandebeslut fastställa de reformer 
och investeringsprojekt som ska 
genomföras av medlemsstaten, inklusive 
delmål och mål, och det ekonomiska bidrag 
som tilldelas i enlighet med artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 233
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 234
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 235
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om planen för återhämtning och 
resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 får inget ekonomiskt bidrag beviljas 
den berörda medlemsstaten.

(c) Planen för återhämtning och 
resiliens bör i första hand tillgodose de 
ekonomiska, sociala och hälsorelaterade 
behov som är orsaken till att ekonomiskt 
bidrag har beviljats den berörda 
medlemsstaten.

Or. es

Ändringsförslag 236
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Rådet ska som regel anta de 
genomförandebeslut som avses i punkt 1 
genom kvalificerad majoritet inom fyra 
veckor efter det att kommissionens förslag 
har antagits.

Or. en

Ändringsförslag 237
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 239
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 240
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 242
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 243
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information till Europaparlamentet och 
rådet och kommunikation om 
medlemsstaternas planer för återhämtning 
och resiliens

Information till Europaparlamentet och 
kommunikation om medlemsstaternas 
planer för återhämtning och resiliens

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 245
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Resultattavla för återhämtning och 

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

Or. en

Ändringsförslag 247
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten och deras effekt på 
jämställdheten mellan kvinnor och män.

Or. en

Ändringsförslag 248
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid rapporteringen av den 
verksamhet som avses i punkt 2 får 
kommissionen efter vad som är lämpligt 
använda innehållet i de relevanta dokument 
som officiellt antagits av kommissionen 
inom den europeiska planeringsterminen.

4. Vid rapporteringen av den 
verksamhet som avses i punkt 2 får 
kommissionen efter vad som är lämpligt 
använda innehållet i de relevanta dokument 
inom den europeiska planeringsterminen, 
såsom de nationella reformprogrammen.

Or. en
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Ändringsförslag 249
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 250
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 9.1, 9.2 och 
17.1 ska ges till kommissionen för en 
period av sju år från och med den …. 
[den dag då denna förordning träder i 
kraft]. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före sjuårsperiodens 
utgång. Delegeringen av befogenhet kan 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
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månader före utgången av varje sådan 
period.”
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 9.1, 9.2 och 17.1 får när 
som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallande innebär att delegeringen 
av den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet träder i kraft 
dagen efter att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet 
datum. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i 
kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.
5. När kommissionen antar en delegerad 
akt ska den samtidigt delges 
Europaparlamentet och rådet.
6. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 9.1, 9.2 och 17.1 ska träda 
i kraft bara om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av [två månader] från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet före 
utgången av denna period har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
göra invändningar. Denna period ska 
förlängas med [två månader] på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. fr

Ändringsförslag 253
Andrea Bocskor, Ádám Kósa
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 254
Marianne Vind

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen och tar itu med de 
utmaningar som följer av den, utan några 
åtgärder som negativt påverkar 
möjligheten att uppnå ett klimatneutralt 
EU senast 2050,

Or. en

Ändringsförslag 255
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 256
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 257
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 258
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 259
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 260
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 261
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till förordning
Bilaga III – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en


