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Ändringsförslag 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artiklarna 120 och 121 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) ska 
medlemsstaterna föra sin ekonomiska 
politik så att de bidrar till att förverkliga 
unionens mål och inom ramen för de 
allmänna riktlinjer som rådet utarbetar. 
Enligt artikel 148 i EUF-fördraget ska 
medlemsstaterna genomföra 
sysselsättningspolitik med beaktande av 
riktlinjerna för sysselsättningen. 
Samordningen av medlemsstaternas 
ekonomiska politik är därför en fråga av 
gemensamt intresse.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 43
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 175 i EUF-fördraget 
fastställs bland annat att medlemsstaterna 
bör samordna sin ekonomiska politik så 
att de mål för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning som fastställs 
i artikel 174 uppnås.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 44
Sandra Pereira
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Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren såväl 
i EU som i resten av världen. I samband 
med krisen har det uppstått nya 
prioriteringar i unionen, särskilt inriktade 
på återhämtning och resiliens. Det behövs 
ett snabbt och samordnat svar från 
unionen för att hantera de ekonomiska 
konsekvenserna för medlemsstaterna och 
för att mildra de sociala och ekonomiska 
följdverkningarna. Den pågående 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har 
visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att 
vara nödvändigt att genomföra reformer 
och göra investeringar som stärker 
tillväxten för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 avslöjade bristerna i den politik som 
främjas av EU, en politik som lett till en 
centralisering av makten till unionens 
institutioner och en minskning av 
medlemsstaternas suveränitet, en 
avreglering av relationerna mellan 
arbetsmarknadens parter, lättnader 
i bestämmelserna om arbetstider och en 
minskning av arbetarnas inkomster, och 
som har bidragit till nedmonteringen och 
privatiseringen av de offentliga 
tjänsterna. Covid-19-pandemin visar att 
medlemsstater med bättre reglerade 
arbetsvillkor och offentliga tjänster som 
säkrar allmänna sociala åtgärder och 
motarbetar strukturell utestängning har 
bättre resiliens och bättre 
återhämtningspotential.

Or. pt

Ändringsförslag 45
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
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för de kommande åren såväl i EU som 
i resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att 
vara nödvändigt att genomföra reformer 
och göra investeringar som stärker 
tillväxten för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

för de kommande åren såväl i EU som 
i resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar i 
unionen, särskilt inriktade på återhämtning 
och resiliens. Det behövs ett snabbt och 
samordnat svar från unionen för att hantera 
de ekonomiska konsekvenserna för 
medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning kommer det att vara 
nödvändigt att genomföra reformer och 
göra investeringar som stärker tillväxten 
för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

Or. de

Ändringsförslag 46
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som 
i resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar 
i unionen, särskilt inriktade på 
återhämtning och resiliens. Det behövs ett 
snabbt och samordnat svar från unionen för 

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som 
i resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar 
i unionen, särskilt inriktade på 
återhämtning och resiliens samt stöd till de 
mest utsatta under krisen. Det behövs ett 
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att hantera de ekonomiska konsekvenserna 
för medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att vara 
nödvändigt att genomföra reformer och 
göra investeringar som stärker tillväxten 
för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

snabbt och samordnat svar från unionen för 
att hantera de ekonomiska konsekvenserna 
för medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta 
ekonomier, finansiella och sociala 
välfärdssystem som grundar sig på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att bättre klara av chocker 
och snabbare återhämta sig från dem. För 
att få ekonomierna och samhällena att 
återgå till en hållbar återhämtning och för 
att övervinna de ekonomiska, sociala och 
territoriella skillnaderna i unionen kommer 
det att vara nödvändigt att genomföra 
socialt ansvarstagande, smarta, hållbara 
och inkluderande reformer som ökar 
möjligheterna att stärka 
anpassningsförmågan och sociala 
skyddssystem, främja tillväxt, skapa 
högkvalitativa arbetstillfällen, främja 
investeringar och stödja processen med 
uppåtriktad ekonomisk och social 
konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 47
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som 
i resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar 
i unionen, särskilt inriktade på 
återhämtning och resiliens. Det behövs ett 
snabbt och samordnat svar från unionen för 
att hantera de ekonomiska konsekvenserna 
för medlemsstaterna och för att mildra de 

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som 
i resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar 
i unionen, särskilt inriktade på 
återhämtning och resiliens. Det behövs ett 
snabbt och samordnat svar från unionen för 
att hantera de ekonomiska konsekvenserna 
för medlemsstaterna och för att mildra de 
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sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
och finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att vara 
nödvändigt att genomföra reformer och 
göra investeringar som stärker tillväxten 
för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

territoriella, sociala och ekonomiska 
följdverkningarna. Den pågående covid-
19-pandemin och den tidigare ekonomiska 
och finansiella krisen har visat att sunda 
och resilienta ekonomier och finansiella 
system som grundar sig på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att bättre klara av chocker 
och snabbare återhämta sig från dem. För 
att få ekonomierna och samhällena att 
återgå till en hållbar återhämtning och för 
att övervinna de ekonomiska, sociala och 
territoriella skillnaderna i unionen kommer 
det att vara nödvändigt att genomföra 
reformer och göra investeringar som 
stärker tillväxten för att ta itu med de 
strukturella svagheterna i ekonomierna och 
öka deras resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 48
Sandra Pereira, Marc Botenga

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Mot bakgrund av dess specifika 
rekommendationer och strukturella 
reformer är den europeiska 
planeringsterminen ett verktyg för 
EU:s inblandning, utformad för att drivas 
igenom och inskränka medlemsstaternas 
finanspolitik och ekonomiska politik. Den 
används väldigt ofta till utpressning och 
sanktioner som ett medel för att tillämpa 
åtgärder som är avsedda att liberalisera 
offentliga tjänster, avreglera arbete och 
driva igenom åtstramningspolitik. Den 
leder till trög ekonomisk utveckling, 
arbetslöshet, fattigdom och socio-
ekonomiska och territoriella olikheter om 
den genomförs.
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Or. pt

Ändringsförslag 49
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier läggs fram tillsammans 
med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriteringar 
som ska få nationell finansiering eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas. De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
samstämmigt sätt och att mervärdet 
maximeras av det ekonomiska stöd som 
framför allt ska fås från program som 
unionen stöder inom ramen för struktur- 
och sammanhållningsfonderna, och från 
andra program.

(4) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den huvudsakliga ram 
där nationella reformprioriteringar inom 
ekonomiska och socialpolitiska områden 
identifieras och genomförandet av dem 
övervakas. Europaparlamentet har 
fastslagit att socialt ansvarsfulla reformer 
kopplade till den europeiska 
planeringsterminen måste bygga på 
solidaritet, integration, social rättvisa och 
en rättvis fördelning av förmögenhet och 
inkomster, vilket därigenom skapar en 
modell som säkerställer jämlikhet, lika 
möjligheter och socialt skydd, skyddar 
utsatta grupper och förbättrar 
levnadsstandarden för alla, vilket är de 
centrala principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier läggs fram tillsammans 
med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriteringar 
som ska få nationell finansiering eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas.

Or. en

Ändringsförslag 50
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis



AM\1211998SV.docx 9/72 PE655.972v01-00

SV

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier läggs fram tillsammans 
med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriteringar 
som ska få nationell finansiering eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas. De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
samstämmigt sätt och att mervärdet 
maximeras av det ekonomiska stöd som 
framför allt ska fås från program som 
unionen stöder inom ramen för struktur- 
och sammanhållningsfonderna, och från 
andra program.

(4) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där 
utmaningar och nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. Sådana 
reformer ska bygga på solidaritet, 
integration, social rättvisa och en rättvis 
välståndsfördelning för att säkerställa 
jämlikhet och tillgång till möjligheter och 
socialt skydd, samt för att skydda utsatta 
grupper och förbättra levnadsstandarden 
för alla medborgare, vilket är de centrala 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter. Medlemsstaterna 
utarbetar sina egna nationella fleråriga 
investeringsstrategier till stöd för dessa 
reformprioriteringar. Dessa strategier bör 
utformas efter ett omfattande och 
väldokumenterat offentligt 
samrådsförfarande i samarbete mellan 
arbetsmarknadens parter och därefter 
läggas fram tillsammans med de årliga 
nationella reformprogrammen så att 
prioriteringar som ska få nationell 
finansiering eller unionsfinansiering kan 
planeras i stora drag och samordnas. De 
bör även bidra till att unionsfinansieringen 
används på ett samstämmigt sätt och att 
mervärdet maximeras av det ekonomiska 
stöd som framför allt ska fås från program 
som unionen stöder inom ramen för 
struktur- och sammanhållningsfonderna, 
och från andra program.

Or. en

Ändringsförslag 51
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför bör ett 
instrument för tekniskt stöd bör inrättas 
genom den här förordningen för att 
fortsätta att stödja medlemsstaterna 
i genomförandet av reformer.

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför bör ett 
instrument för tekniskt stöd bör inrättas 
genom den här förordningen för att 
fortsätta att stödja medlemsstaterna 
i genomförandet av reformer, i synnerhet 
för att klara av krisen i samband med 
covid-19 och göra de nationella systemen 
mer motståndskraftiga.

Or. fr

Ändringsförslag 52
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera 
klimatinsatserna och till att uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna 
i EU-budgeten ska stödja klimatmålen. 
Relevanta åtgärder bör identifieras under 
utarbetandet och genomförandet av 
instrumentet och på nytt bedömas i 
samband med relevanta utvärderingar 
och översyner. Det bör också bidra till att 
hantera bredare miljöutmaningar och 
sociala utmaningar inom unionen, 
inbegripet skyddet av naturkapital och 
stöd till den cirkulära ekonomin och ligga 
i linje med Agenda 2030 för hållbar 
utveckling.

(7) De ekonomiska och sociala 
utmaningar som medlemsstaterna ställs 
inför till följd av covid-19-krisen gör det 
nödvändigt att överge den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling.
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Or. de

Ändringsförslag 53
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet 
att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med Agenda 
2030 för hållbar utveckling.

(7) Instrumentet för tekniskt stöd 
kommer att bidra till att rationalisera 
klimatinsatserna Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, förutsatt att de prioriterade 
behov som följer av covid-19-pandemin 
först har tillgodosetts.

Or. es

Motivering

Det allmänna målet för instrumentet för tekniskt stöd bör vara att främja unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning genom att stödja medlemsstaternas 
ansträngningar för att genomföra reformer och investeringar till stöd för en ekonomisk 
återhämtning för att effektivt bemöta de landsspecifika rekommendationer som antagits inom 
ramen för den europeiska planeringsterminen och för att stödja medlemsstaternas strävanden 
att stärka sin administrativa förmåga att tillämpa unionsrätten när det gäller de utmaningar 
som EU-institutionerna står inför.

Ändringsförslag 54
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
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Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med 
Agenda 2030 för hållbar utveckling.

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Instrumentet 
bidrar också till reformer som säkerställer 
genomförandet av principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
samt hanterar bredare miljöutmaningar 
och sociala utmaningar inom unionen, 
inbegripet att minska ojämlikhet, 
säkerställa offentliga tjänster av hög 
kvalitet, skydda naturkapital, stödja den 
cirkulära ekonomin och ligga i linje med 
Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 55
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given som EU:s tillväxtstrategi och 
unionens åtaganden att genomföra 

(7) Mot bakgrund av den europeiska 
gröna given och unionens åtaganden att 
genomföra Parisavtalet och uppfylla 
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Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, 
kommer instrumentet för tekniskt stöd att 
bidra till att rationalisera klimatinsatserna 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 
stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av instrumentet och på nytt 
bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med 
Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling, kommer instrumentet för 
tekniskt stöd att bidra till att rationalisera 
klimatinsatserna och till att uppnå det 
övergripande målet att 40 % av utgifterna 
i EU-budgeten ska stödja klimatmålen och 
ytterligare 10 % ska upprätthålla 
biologisk mångfald i Europa. Relevanta 
åtgärder bör identifieras under utarbetandet 
och genomförandet av instrumentet och på 
nytt bedömas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner. Det bör också 
bidra till att hantera bredare 
miljöutmaningar och sociala utmaningar 
inom unionen, inbegripet skyddet av 
naturkapital och stöd till den cirkulära 
ekonomin och ligga i linje med 
Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 56
Sandra Pereira, Marc Botenga

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Instrumentet för tekniskt stöd kan 
bidra till att stärka kapaciteten hos 
nationella myndigheter, offentliga och 
privata organisationer och den befolkning 
som drar nytta av de projekt den stöder. 
Den banar väg för mer effektiv och 
verkningsfull användning av 
återhämtnings- och resiliensmedel, 
genom ett bättre genomförande och en 
verklig inverkan på förverkligandet av en 
politik som är i linje med 
medlemsstaternas behov och 
utvecklingsstrategier, främjar anständigt 
arbete med skäliga löner baserat på 
kollektiva förhandlingar, främjar 
offentliga investeringar i infrastruktur 
och produktiva sektorer, stöder grön och 
innovativ utveckling som en garanti för 
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social och territoriell sammanhållning, 
och som stärker och investerar i offentliga 
tjänster och säkrar samhällsomfattande 
sociala åtgärder av hög kvalitet.

Or. pt

Ändringsförslag 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning och resiliens.

Or. de

Ändringsförslag 58
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
stärka den administrativa kapaciteten 
i medlemsstaterna och subnationella 



AM\1211998SV.docx 15/72 PE655.972v01-00

SV

stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

myndigheter så länge deras institutioner, 
offentliga förvaltning och ekonomiska 
och sociala sektorer påverkas, samt bistå 
nationella och subnationella myndigheter 
i deras ansträngningar att utforma, 
utveckla och genomföra reformer. 
Dessutom ska det främja unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning genom att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer och investeringar som 
ger stöd till en hållbar och rättvis 
ekonomisk, social och jämställd 
återhämtning efter covid-19-pandemin. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 59
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra socialt ansvarsfulla 
reformer som är nödvändiga för att uppnå 
ekonomisk och social återhämtning, 
resiliens och uppåtgående konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning, lokala myndigheter 
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sociala sektorer står inför. och arbetsmarknadens parter står inför.

Or. en

Ändringsförslag 60
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

(8) Det allmänna målet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och konvergens. 
I detta syfte bör det bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning 
och offentlig förvaltning, inklusive på 
regionala och lokala nivåer, samt 
ekonomiska och sociala sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 61
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella och lokala myndigheterna samt 
arbetsmarknadens parter att utforma, 
utveckla och genomföra socialt 
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lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

ansvarsfulla och hållbara reformer samt 
stärka den sociala dialogen, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser.

Or. en

Ändringsförslag 62
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser.

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av uppgifter och god 
praxis, lämpliga processer och metoder 
samt genom en mer ändamålsenlig och 
effektiv förvaltning av mänskliga resurser.

Or. en

Ändringsförslag 63
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra reformer, bland 
annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 

(9) De särskilda målen för instrumentet 
för tekniskt stöd bör vara att hjälpa de 
nationella myndigheterna att utforma, 
utveckla och genomföra hållbara reformer, 
bland annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
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förvaltning av mänskliga resurser. förvaltning av mänskliga resurser.

Or. en

Ändringsförslag 64
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och 
i samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder 
som främjar den gröna och digitala 
omställningen.

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och 
i samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa, social välfärd och 
familjestöd som en grundläggande 
stödenhet i vårt samhälle.

Or. es

Ändringsförslag 65
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
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spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den digitala omställningen.

Or. de

Ändringsförslag 66
Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och 
i samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och 
i samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och högkvalitativa arbetstillfällen, 
utbildning, hållbar utveckling, folkhälsa 
och social välfärd. Särskild tonvikt bör 
läggas på åtgärder som främjar den gröna 
och digitala omställningen samt sociala 
framsteg. Instrumentet bör också ge stöd 
till åtgärder som stimulerar konvergens 
i riktning mot anslutning till euroområdet 
i de medlemsstater som inte har euron 
som valuta.

Or. en
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Ändringsförslag 67
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och 
i samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och 
i samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd, 
främja ett aktivt åldrande, samt 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, civilskydd, asyl-, 
migrations- och gränspolitik. Särskild 
tonvikt bör läggas på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 68
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och 
i samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och 
i samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
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offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, infrastruktur, demografiska 
förändringar, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att reformerna ska få ett brett 
stöd måste de medlemsstater som vill dra 
nytta av programmet åläggas att samråda 
med berörda parter när förslag till paket 
upprättas, däribland lokala och regionala 
myndigheter, ekonomiska parter, 
arbetsmarknadens parter och 
civilsamhällets representanter, i enlighet 
med de relevanta bestämmelserna 
i kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 240/2014, samt med de nationella 
parlamenten.

Or. en

Ändringsförslag 70
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att uppnå målen i denna 
förordning ska tilldelningen i 
finansieringsramen utföras i steg. I det 
första steget på tjugo månader bör hälften 
av den totala finansieringsramen göras 
tillgänglig för medlemsstaterna, och de 
kan då få upp till det högsta anslaget. 
I det andra steget ska det belopp som 
ännu inte tilldelats, tilldelas utöver 
resterande finansieringsram.

Or. en

Ändringsförslag 71
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) På grund av de exceptionella 
omständigheterna under 
covid-19-pandemin, ska relevanta 
åtgärder som påbörjats efter den 
1 februari 2020 vara berättigade till 
finansiering genom instrumentet, 
förutsatt att de genomför målen 
i förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 72
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Instrumentet för tekniskt stöd bör (13) Instrumentet för tekniskt stöd bör 
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användas på begäran, för att stödja 
genomförandet av reformer som 
medlemsstaterna tagit initiativ till, 
reformer kopplade till ekonomiska 
styrprocesser eller åtgärder knutna till 
genomförandet av unionsrätten och 
reformer när det gäller genomförandet av 
ekonomiska anpassningsprogram. Tekniskt 
stöd bör även ges till utarbetande och 
genomförande av de återhämtningsplaner 
som ska genomföras enligt förordning 
(EU) ÅÅÅÅ/XX.

användas på begäran, för att stödja 
genomförandet av reformer 
i medlemsstaterna, reformer kopplade till 
ekonomiska styrprocesser eller åtgärder 
knutna till genomförandet av unionsrätten 
och reformer när det gäller genomförandet 
av ekonomiska anpassningsprogram. 
Tekniskt stöd bör även ges till utarbetande 
och genomförande av de 
återhämtningsplaner som ska genomföras 
enligt förordning (EU) ÅÅÅÅ/XX.

Or. en

Motivering

Instrumentet för tekniskt stöd ska också vara ett stöd för reformer som genomförs via lokala 
myndigheter och arbetsmarknadens parter, i synnerhet inom områden där den europeiska 
planeringsterminen och landsspecifika rekommendationer identifierar utmaningar som kräver 
brådskande reformer, men den berörda medlemsstaten inte använder den tilldelade 
finansieringen på ett tillfredställande sätt, eller denna finansiering har avbrutits av 
kommissionen, exempelvis på grund av brister när det gäller rättsstatsprincipen. Instrumentet 
ska då kunna fortsätta att användas för åtgärder på regional och lokal nivå som bidrar till att 
ta itu med dessa utmaningar.

Ändringsförslag 73
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Instrumentet ska också vara 
ett stöd för reformer som genomförs via 
lokala myndigheter och andra berörda 
parter. Om den europeiska 
planeringsterminen, i synnerhet 
landsspecifika rekommendationer, 
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 
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kommissionen, bör instrumentet kunna 
fortsätta att användas för åtgärder på 
regional och lokal nivå som bidrar till att 
ta itu med dessa utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 74
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I enlighet med de regler och 
förfaranden som redan finns inom ramen 
för det tidigare programmet 
(stödprogrammet för strukturreformer) bör 
ett lätt förfarande för att lämna in 
ansökningar om tekniskt stöd införas. Av 
denna anledning bör ansökningar från 
medlemsstaterna lämnas in senast den 
31 oktober under ett kalenderår. Med 
hänsyn tagen till de allmänna principerna 
om likabehandling, sund ekonomisk 
förvaltning och öppenhet bör det fastställas 
lämpliga kriterier för att analysera de 
ansökningar som medlemsstaterna lämnar 
in. Dessa kriterier bör basera sig på hur 
akuta, allvarliga och omfattande problemen 
är samt stödbehoven inom de 
politikområden som är avsedda att få 
tekniskt stöd.

(14) I enlighet med de regler och 
förfaranden som redan finns inom ramen 
för det tidigare programmet 
(stödprogrammet för strukturreformer) bör 
ett lätt förfarande för att lämna in 
ansökningar om tekniskt stöd införas. Av 
denna anledning bör ansökningar från 
medlemsstaterna lämnas in senast den 
31 oktober under ett kalenderår, efter 
lämpligt samråd med relevanta parter på 
arbetsmarknaden. Med hänsyn tagen till 
de allmänna principerna om 
likabehandling, sund ekonomisk 
förvaltning och öppenhet bör det fastställas 
lämpliga kriterier för att analysera de 
ansökningar som medlemsstaterna lämnar 
in. Dessa kriterier bör basera sig på hur 
akuta, allvarliga och omfattande problemen 
är samt stödbehoven inom de 
politikområden som är avsedda att få 
tekniskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 75
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd bör samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet, och kommissionen bör vid behov 
göra kommunikationsinsatser.

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd bör samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till Europaparlamentet, de 
enskilda medlemsstaternas nationella 
parlament och rådet, och kommissionen 
bör vid behov göra 
kommunikationsinsatser.

Or. de

Ändringsförslag 76
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd bör samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet, och kommissionen bör vid behov 
göra kommunikationsinsatser.

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd bör samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till och granskas av 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov göra 
kommunikationsinsatser.

Or. en

Ändringsförslag 77
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till förordning
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 
tekniska stödåtgärderna och innehållet 
i arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
genomförandeakter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer är det nödvändigt att 
tillåta en medfinansieringsgrad för bidrag 
på upp till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna. För att göra det möjligt att 
snabbt sätta in tekniskt stöd i akuta 
situationer bör bestämmelser fastställas för 
antagande av specialåtgärder under en 
begränsad tidsperiod. En begränsad del av 
budgeten för arbetsprogrammet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör därför 
öronmärkas för specialåtgärder.

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 
tekniska stödåtgärderna och innehållet 
i arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
genomförandeakter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer får en 
medfinansieringsgrad för bidrag på upp till 
33 % av de stödberättigande kostnaderna 
inte överskridas. För att göra det möjligt 
att snabbt sätta in tekniskt stöd i akuta 
situationer bör bestämmelser fastställas för 
antagande av specialåtgärder under en 
begränsad tidsperiod. En begränsad del av 
budgeten för arbetsprogrammet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör därför 
öronmärkas för specialåtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 78
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning ska 
instrumentet som inrättas i denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlas in genom särskilda 
krav på övervakning, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
undviks, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets 

(19) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning ska 
instrumentet som inrättas i denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlas in genom särskilda 
krav på övervakning, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
undviks, administrativa förfaranden 
förenklas och administrativt samarbete 
främjas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
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konsekvenser i praktiken. för utvärdering av instrumentets 
konsekvenser i praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 79
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Arbetsprogrammen för 
genomförandet av tekniskt stöd bör 
fastställas. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. De 
övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller för denna förordning. Dessa regler 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
(budgetförordningen)17 och reglerar särskilt 
förfarandet för fastställande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. Regler som 
antas på grundval av artikel 322 
i EUF-fördraget gäller även skyddet av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen 
i medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
sund ekonomisk förvaltning och en 
verkningsfull EU-finansiering.

(21) Arbetsprogrammen för 
genomförandet av tekniskt stöd bör 
fastställas. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. De 
övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller för denna förordning. Dessa regler 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
(budgetförordningen)17 och reglerar särskilt 
förfarandet för fastställande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. Regler som 
antas på grundval av artikel 322 
i EUF-fördraget gäller även skyddet av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) ÅÅÅÅ/XX [om skyddet 
av unionens budget vid generella brister 
när det gäller rättsstatens principer 
i medlemsstaterna], eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
sund ekonomisk förvaltning och en 
verkningsfull EU-finansiering.

__________________ __________________
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17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) 
nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) 
nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) 
nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU 
samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 
30.7.2018, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) 
nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) 
nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) 
nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU 
samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 
30.7.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 80
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Eftersom målet för denna 
förordning inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna själva 
utan snarare kan uppnås bättre på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen 
i artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går förordningen inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

(23) Denna förordning måste 
underordnas subsidiaritetsprincipen 
i artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går förordningen inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. de

Ändringsförslag 81
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) tekniskt stöd: åtgärder som hjälper 
medlemsstaterna att genomföra 
institutionella och administrativa reformer 
som ökar tillväxt och resiliens.

(1) tekniskt stöd: åtgärder som hjälper 
medlemsstaterna eller subnationella 
administrativa enheter att genomföra 
institutionella och/eller administrativa 
reformer som förbättrar hållbarhet och 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 82
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) hållbara reformer: åtgärder som:
i) på ett varaktigt och hållbart sätt 
förändrar strukturen i en ekonomi, 
samhällenas institutionella och rättsliga 
ram och förmågan för allmänna tjänster 
i viss skolverksamhet och barnomsorg 
samt hälso- och sjukvårdstjänster, 
offentlig förvaltning och civilsamhället att 
anpassa sig till förändringar, inklusive att 
förbättra sin motståndskraft mot kriser,
ii) därigenom förbättrar kohesion, 
konvergens och minskar regionala 
skillnader i enlighet med artikel 174 och
iii) bidrar till förverkligandet av FN:s mål 
för hållbar utveckling, Parisavtalet, 
unionens åtaganden enligt Parisavtalet 
och genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 83
Kira Marie Peter-Hansen
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar 
för att genomföra reformer som är 
nödvändiga för att uppnå ekonomisk och 
social återhämtning, resiliens och 
uppåtgående ekonomisk och social 
konvergens, och att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Instrumentets allmänna mål ska vara:

Or. en

Ändringsförslag 84
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar 
för att stärka sin administrativa förmåga 
att genomföra unionsrätten när det gäller 
de utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning utöver 
covid-19-pandemins verkningar, genom 
att stödja medlemsstaternas ansträngningar 
för att genomföra reformer, uppmuntra 
investeringar som stöder en ekonomisk 
och social återhämtning för att effektivt 
bemöta de landsspecifika 
rekommendationer som antagits inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen. 
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sociala sektorer står inför.

Or. es

Ändringsförslag 85
Sandra Pereira, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är 
nödvändiga för att uppnå ekonomisk och 
social återhämtning, resiliens och 
uppåtgående ekonomisk och social 
konvergens, och att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning i Europeiska unionen 
genom att stödja medlemsstaternas 
ansträngningar för att genomföra projekt 
som främjar deras utveckling att uppnå 
ekonomisk och social återhämtning, 
resiliens och uppåtgående ekonomisk och 
social konvergens, och att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Or. pt

Ändringsförslag 86
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
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för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten, inklusive 
genomförandet av principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
när det gäller de utmaningar som 
institutioner, styrning, offentlig 
förvaltning, lokala myndigheter och 
arbetsmarknadens parter står inför.

Or. en

Ändringsförslag 87
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning och 
offentlig förvaltning, inklusive på regional 
och lokal nivå, samt ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 88
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att skydda och främja unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning efter den exceptionellt 
symmetriska ekonomiska chock som 
upplevts i unionen efter utbrottet av covid-
19, genom att låta alla regioner och 
medlemsstater ge stöd till en hållbar 
återhämtning och stimulera och stödja 
regioner och medlemsstater för att 
förbättra deras ekonomiska, sociala och 
administrativa krisberedskap och resiliens 
mot framtida chocker.

Or. en

Ändringsförslag 89
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ge stöd till medlemsstaternas 
ansträngningar att förbättra sin 
administrativa kapacitet på alla 
förvaltningsnivåer för att genomföra 
unionslagstiftningen och politiska mål 
i enlighet med unionens och 
medlemsstaternas åtaganden 
i Parisavtalet, FN:s mål för hållbar 
utveckling och den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 90
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bidra till att ta itu med nationella 
reformutmaningar av strukturell karaktär 
som syftar till att förbättra de nationella 
ekonomiernas resultat och till att främja 
motståndskraftiga ekonomiska, sociala 
och institutionella strukturer 
i medlemsstaterna, och därigenom bidra 
till hållbar och jämställd ekonomisk 
utveckling, sammanhållning, 
konkurrenskraft, produktivitet, 
jobbskapande, jämställdhet mellan könen, 
social delaktighet och hållbar verklig 
konvergens och

Or. en

Ändringsförslag 91
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa och 
institutionella kapacitet, bland annat när 
så är lämpligt, på subnationella nivåer 
när det gäller de utmaningar som 
institutioner, styrning, offentlig 
förvaltning, skolor och barnomsorg, 
folkhälsosystemen samt ekonomiska och 
sociala sektorer står inför och

Or. en

Ändringsförslag 92
Kira Marie Peter-Hansen
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för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) bidra till den ekonomiska, sociala, 
miljömässiga och administrativa 
resiliensen i medlemsstaterna vid 
storskaliga chocker på unionsnivå eller 
nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 93
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att ge 
stöd till de nationella och, där det är 
lämpligt, subnationella myndigheterna för 
att de ska kunna förbättra sin kapacitet att 
utforma, utveckla och genomföra reformer, 
bland annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder, en bred 
medverkan av berörda parter samt genom 
en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser. Dessa 
särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna och när det är relevant 
för politikområden enligt artikel 5 (1) (d) 
och (e), enligt lagstiftning och praxis 
i berörd medlemsstat tillsammans med 
parter på arbetsmarknaden i 
medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 94
Sandra Pereira, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma och 
genomföra projekt, bland annat genom 
utbyte av god praxis, lämpliga processer 
och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

Or. pt

Ändringsförslag 95
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Artikel 4– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella och lokala 
myndigheterna samt parterna på 
arbetsmarknaden att förbättra sin kapacitet 
att utforma, utveckla och genomföra 
reformer samt stärka den sociala dialogen, 
bland annat genom utbyte av god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser. Dessa 
särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.
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Or. en

Ändringsförslag 96
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Artikel 4– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av uppgifter och god praxis, 
lämpliga processer och metoder samt 
genom en mer ändamålsenlig och effektiv 
förvaltning av mänskliga resurser. Dessa 
särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 97
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 
särskilt ett eller flera av följande:

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, 
särskilt ett eller flera av följande:

Or. es
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Ändringsförslag 98
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 
särskilt ett eller flera av följande:

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och förnuftig tillväxt, 
sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den digitala omställningen, särskilt ett eller 
flera av följande:

Or. de

Ändringsförslag 99
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 
särskilt ett eller flera av följande:

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
konvergens, förbättring av ekonomin, 
social och administrativ resiliens, hållbar 
utveckling, sammanhållning, jämställdhet, 
barnomsorg, hälso- och sjukvård, 
äldreomsorg, utbildning, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 
exempelvis ett eller flera av följande:

Or. en
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Ändringsförslag 100
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 
särskilt ett eller flera av följande:

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, sociala 
välfärdssystem och offentliga tjänster av 
hög kvalitet, inklusive hälso- och 
sjukvård, utbildning, deltagande på 
arbetsmarknaden, produktivitet, 
digitalisering, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
högkvalitativa arbetstillfällen och 
investeringar, med särskild tonvikt på 
åtgärder som främjar rättvis grön och 
digital omställning och åtgärder som 
främjar genomförandet av principerna 
i den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, särskilt ett eller flera av 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 101
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning, investeringar och 
infrastruktur, med särskild tonvikt på 
åtgärder som främjar den gröna och 
digitala omställningen, särskilt ett eller 
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särskilt ett eller flera av följande: flera av följande:

Or. en

Ändringsförslag 102
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 
särskilt ett eller flera av följande:

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, inträde i arbetslivet, 
produktivitet, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 
särskilt ett eller flera av följande:

Or. fr

Ändringsförslag 103
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Institutionella reformer samt en 
effektiv och serviceinriktad offentlig 
förvaltning och e-förvaltning, bland annat, 
när så är lämpligt, genom regelförenkling, 
upprätthållande av rättsstatsprincipen, 
reformer av rättssystem och kraftigare 
insatser mot bedrägeri, korruption och 
penningtvätt.

(b) Institutionella reformer samt en 
effektiv icke-diskriminerande och 
serviceinriktad offentlig förvaltning och 
e-förvaltning, bland annat, när så är 
lämpligt, genom förbättring av 
tillgänglighet och överkomlighet för 
offentliga tjänster, regelförenkling, 
upprätthållande av rättsstatsprincipen samt 
kontroller och motvikter, reformer av 
rättssystem och kraftigare insatser mot 
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bedrägeri, korruption, penningtvätt och 
skatteundandragande.

Or. en

Ändringsförslag 104
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Institutionella reformer samt en 
effektiv och serviceinriktad offentlig 
förvaltning och e-förvaltning, bland annat, 
när så är lämpligt, genom regelförenkling, 
upprätthållande av rättsstatsprincipen, 
reformer av rättssystem och kraftigare 
insatser mot bedrägeri, korruption och 
penningtvätt.

(b) Institutionella reformer samt en 
effektiv och serviceinriktad offentlig 
förvaltning och e-förvaltning, bland annat, 
när så är lämpligt, genom förenkling av 
förfaranden och främjande av 
administrativt samarbete, upprätthållande 
av rättsstatsprincipen, reformer av 
rättssystem och kraftigare insatser mot 
bedrägeri, korruption och penningtvätt.

Or. en

Ändringsförslag 105
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation, digitalisering och minskad 
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byråkrati.

Or. de

Ändringsförslag 106
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till 
forskning, innovation, digitalisering och 
automatisering.

Or. en

Ändringsförslag 107
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 

(c) Företagsklimat, särskilt för små och 
medelstora företag samt företag inom den 
sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
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och innovation och digitalisering. och innovation och digitalisering.

Or. en

Ändringsförslag 108
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat, inklusive för små 
och medelstora företag samt företag inom 
den sociala ekonomin, återindustrialisering, 
utveckling av den privata sektorn, produkt- 
och tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

(c) Ett hållbart företagsklimat, 
inklusive för små och medelstora företag 
samt företag inom den sociala ekonomin, 
återindustrialisering, utveckling av den 
privata sektorn, produkt- och 
tjänstemarknader, främja hållbara och 
sociala investeringar, offentligt deltagande 
i företag, privatiseringsprocesser, handel 
och utländska direktinvesteringar, 
konkurrens och offentlig upphandling, 
hållbar sektoriell utveckling och stöd till 
forskning och innovation och 
digitalisering.

Or. en

Ändringsförslag 109
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, tillgång till 
ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
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delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, 
tillgång till ekonomiskt överkomlig 
offentlig hälso- och sjukvård samt hälso- 
och sjukvårdssystem, liksom 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem.

Or. de

Ändringsförslag 110
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning 
av alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning, främjande av 
social delaktighet, tillräckliga system för 
social trygghet och social välfärd för alla, 
tillgång till ekonomiskt överkomlig 
offentlig hälso- och sjukvård samt hälso- 
och sjukvårdssystem, liksom 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

Or. es

Ändringsförslag 111
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, (d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
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inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

inklusive social dialog, för skapande av 
högkvalitativa arbetstillfällen, framför allt 
för ungdomar, och anständiga 
arbetsvillkor för alla arbetstagare, 
kompetensutveckling och omskolning, 
särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
deltagande och representation av 
arbetstagare och en omfattande social 
dialog, fattigdomsbekämpning och 
bekämpning av inkomstskillnader, 
bristande jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga, högkvalitativa och 
överkomliga system för social trygghet och 
social välfärd för alla, i synnerhet sociala 
skyddsåtgärder med fokus på utsatta 
grupper, tillgång till ekonomiskt 
överkomlig offentlig hälso- och sjukvård 
samt hälso- och sjukvårdssystem, 
ekonomiskt överkomlig barnomsorg och 
äldreomsorg av hög kvalitet samt för 
personer med funktionsnedsättningar, 
samt sammanhållningspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 112
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning 
av alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 

(d) Yrkesutbildning, inkluderande 
arbetsmarknadspolitik, stärka social 
dialog, kapacitetsuppbyggnad för parter 
på arbetsmarknaden, skapande av 
högkvalitativa arbetstillfällen, 
kompetensutveckling och omskolning, 
särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning, minskning av 
inkomst- och förmögenhetsklyftor, 
jämställdhet, främjande av social 
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och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik

delaktighet, tillräckliga system för socialt 
skydd och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 113
Miriam Lexmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård, samt hälso- och 
sjukvårdssystem tillgänglig och 
överkomlig vårdinfrastruktur inklusive 
tjänster för barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättningar, liksom 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 114
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, främja ett aktivt 
åldrande liksom ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, civilskydd, 
asyl-, migrations- och gränspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 115
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling, 
utbildning, och omskolning, särskilt digital 
kompetens, mediekompetens, ungdomars 
inträde på arbetsmarknaden, aktivt 
medborgarskap, fattigdomsbekämpning 
och bekämpning av alltför stora 
inkomstskillnader, jämställdhet, främjande 
av social delaktighet, tillräckliga system 
för social trygghet och social välfärd för 
alla, tillgång till ekonomiskt överkomlig 
offentlig hälso- och sjukvård samt hälso- 
och sjukvårdssystem, liksom 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.
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Or. fr

Ändringsförslag 116
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, livslångt lärande, 
individanpassad kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 117
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Politik för begränsning av 
klimatförändringar och för att genomföra 
den digitala och gröna omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 

(e) E-förvaltningslösningar, 
e-upphandling, konnektivitet, dataåtkomst 
och dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
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klimatåtgärder, rörlighet, främjande av 
den cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling. 

biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
utveckling av landsbygden och av 
avlägsna områden.

Or. es

Ändringsförslag 118
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling.

(e) Politik för att genomföra den 
digitala omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling.

Or. de

Ändringsförslag 119
Kira Marie Peter-Hansen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling. och

(e) Politik för att begränsa 
klimatförändringar samt genomföra den 
gröna och digitala omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, hållbar rörlighet, 
främjande av den cirkulära ekonomin, 
energi- och resurseffektivitet, förnybara 
energikällor, politik för att uppnå 
energidiversifiering och säkerställa 
energitrygghet, samt för jordbruk, 
markskydd och skydd av den biologiska 
mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling. och

Or. en

Ändringsförslag 120
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande och 
digital utbildning, användning av lösningar 
som baseras på artificiell intelligens, 
miljöpelaren inom hållbar utveckling och 
miljöskydd, klimatåtgärder, rörlighet, 
främjande av den cirkulära ekonomin, 
energi- och resurseffektivitet, rena 
förnybara energikällor, politik för att uppnå 
energidiversifiering och säkerställa 
energitrygghet, samt för jordbruk, 
markskydd och skydd av den biologiska 
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landsbygdsutveckling. och mångfalden, fiske och hållbar utveckling 
av landsbygd, avlägsna områden och 
avfolkningsområden. och

Or. en

Ändringsförslag 121
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling. 

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och 
landsbygdsutveckling, i synnerhet hållbar 
utveckling. 

Or. fr

Ändringsförslag 122
Miriam Lexmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 

(e) Politik för att genomföra den 
digitala och gröna omställningen, 
e-förvaltningslösningar, e-upphandling, 
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konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling. och

konnektivitet, dataåtkomst och 
dataförvaltning, nätbaserat lärande, 
användning av lösningar som baseras på 
artificiell intelligens med fokus på 
människovärdet, miljöpelaren inom 
hållbar utveckling och miljöskydd, 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av den 
cirkulära ekonomin, energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
politik för att uppnå energidiversifiering 
och säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, markskydd och skydd av den 
biologiska mångfalden, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling. och

Or. en

Ändringsförslag 123
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Åtgärder för utveckling av 
infrastrukturen, i synnerhet digital 
infrastruktur och transportinfrastruktur, 
med särskild tonvikt på avlägsna regioner 
och avfolkningsregioner.

Or. en

Ändringsförslag 124
Miriam Lexmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Finanssektorspolitik, inbegripet: 
främjande av finansiella kunskaper, 
finansiell stabilitet, tillgång till finansiering 
och utlåning till den reala ekonomin samt 

(f) Finanssektorspolitik, inbegripet: 
främjande av finansiella kunskaper och 
insatser mot överskuldsättning, finansiell 
stabilitet, tillgång till finansiering och 
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framställning, tillhandahållande och 
kvalitetskontroll av data och statistik.

utlåning till den reala ekonomin samt 
framställning, tillhandahållande och 
kvalitetskontroll av data och statistik.

Or. en

Ändringsförslag 125
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansieringsramen för 
instrumentet får också täcka utgifter för 
den förberedelse, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering som krävs för att 
förvalta instrumentet och för att uppnå dess 
mål, särskilt undersökningar, 
sammanträden med experter, information 
och kommunikation, inbegripet 
övergripande strategisk kommunikation om 
unionens politiska prioriteringar, förutsatt 
att dessa är kopplade till målen i denna 
förordning, utgifter för it-nätverk rörande 
behandling och utbyte av information, 
inbegripet gemensamma it-verktyg, samt 
alla andra utgifter för tekniskt och 
administrativt bistånd som kommissionen 
har för förvaltningen av instrumentet. 
Utgifterna får även täcka kostnaderna för 
annan stödjande verksamhet, såsom 
kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt för tekniskt stöd på fältet och 
kostnader för inbördes rådgivning och 
experter för bedömning och genomförande 
av strukturreformer.

2. Finansieringsramen för 
instrumentet får också täcka utgifter för 
den förberedelse, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering som krävs för att 
förvalta instrumentet och för att uppnå dess 
mål, särskilt undersökningar, 
sammanträden med berörda parter och 
experter, information och kommunikation, 
inbegripet övergripande strategisk 
kommunikation om unionens politiska 
prioriteringar, förutsatt att dessa är 
kopplade till målen i denna förordning, 
utgifter för it-nätverk rörande behandling 
och utbyte av information, inbegripet 
gemensamma it-verktyg, samt alla andra 
utgifter för tekniskt och administrativt 
bistånd som kommissionen har för 
förvaltningen av instrumentet. Utgifterna 
får även täcka kostnaderna för annan 
stödjande verksamhet, såsom 
kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt för tekniskt stöd på fältet och 
kostnader för inbördes rådgivning och 
experter för bedömning och genomförande 
av strukturreformer.

Or. en

Ändringsförslag 126
José Manuel Fernandes
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Under en period på tjugo månader 
från och med tillämpningsdatum för 
denna förordning ska kommissionen göra 
50 % av den totala finansieringsram som 
anges i punkt 1 tillgängligt för tilldelning. 
Varje medlemsstat kan ansöka om hela 
det belopp som motsvarar det ekonomiska 
bidraget enligt punkt 1 för att kunna 
eftersträva målen i artiklarna 3 och 4 
i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 127
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. För den period som inleds efter 
slutet av den period som avses 
i föregående punkt, ska kommissionen 
göra återstående 50 % av den totala 
finansieringsram som anges i punkt 1 
tillgänglig, plus det belopp som ännu inte 
har tilldelats.

Or. en

Ändringsförslag 128
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på deras begäran överföras 
till instrumentet. Kommissionen ska 
förvalta dessa medel direkt i enlighet med 
artikel 62.1 a i budgetförordningen eller 
indirekt i enlighet med led c i den artikeln. 
Dessa medel ska användas till förmån för 
den berörda medlemsstaten.

3. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på deras begäran överföras 
till instrumentet. Kommissionen ska 
förvalta dessa medel direkt i enlighet med 
artikel 62.1 a i budgetförordningen eller 
indirekt i enlighet med led c i den artikeln. 
Dessa medel ska användas till förmån för 
den berörda medlemsstaten, inklusive på 
regionala och lokala nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 129
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) seminarier, konferenser och 
workshoppar,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 130
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) samråd med ett flertal olika 
berörda parter via olika forum, bland 
annat kvinnoorganisationer, företrädare 
för utsatta grupper och parter på 
arbetsmarknaden,

Or. en
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Ändringsförslag 131
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) arbetsbesök i relevanta 
medlemsstater eller tredjeländer för att 
göra det möjligt för tjänstemän att förvärva 
eller utöka sina kunskaper på relevanta 
ämnesområden,

ii) utbyte av bästa praxis med 
relevanta medlemsstater eller tredjeländer 
för att göra det möjligt för tjänstemän att 
förvärva eller utöka sina kunskaper på 
relevanta ämnesområden,

Or. en

Ändringsförslag 132
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) fortbildning och utveckling av 
nätbaserade eller andra kurser för att 
främja yrkesmässiga färdigheter och 
kunskaper med avseende på de relevanta 
reformerna.

iii) fortbildning och utveckling av 
nätbaserade eller andra kurser för att med 
undantag för resekostnader främja 
yrkesmässiga färdigheter och kunskaper 
med avseende på de relevanta reformerna.

Or. de

Ändringsförslag 133
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led c – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) konsekvensbedömning ur ett 
jämställdhetsperspektiv och 
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könsrelaterade aggregerade och icke-
aggregerade databaser.

Or. en

Ändringsförslag 134
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Organisation av lokalt baserade 
operativa stödinsatser på områdena asyl, 
migration och gränskontroller.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 135
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Undersökningar, forskning, 
analyser och enkäter, utvärderingar och 
konsekvensbedömningar samt utveckling 
och offentliggörande av handledningar, 
rapporter och utbildningsmaterial.

(g) Undersökningar, forskning, 
analyser och enkäter, utvärderingar och 
konsekvensbedömningar samt 
könsrelaterade konsekvensbedömningar, 
där resultaten automatiskt ska utbytas 
mellan medlemsstaterna och med 
kommissionen för att säkerställa högsta 
möjliga transparensnivå och skydda den 
EU-omfattande politiska 
samstämmigheten om jämställdhet, samt 
utveckling och offentliggörande av 
handledningar, rapporter och 
utbildningsmaterial

Or. en
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Ändringsförslag 136
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De typer av åtgärder som anges i den sista 
punkten ska vara berättigade till 
finansiering om de startats efter den 
1 februari, förutsatt att de eftersträvar 
målen som anges i artiklarna 3 och 4 
i förordningen. 

Or. en

Ändringsförslag 137
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som önskar få 
tekniskt stöd inom ramen för instrumentet 
ska lämna in en ansökan om tekniskt stöd 
till kommissionen med angivande av 
politikområden och prioriteringar för stöd 
inom tillämpningsområdet enligt artikel 5. 
Dessa ansökningar ska lämnas in senast 
den 31 oktober under ett kalenderår. 
Kommissionen får ge vägledning om de 
viktigaste delarna som ska ingå i en 
ansökan om stöd.

1. En medlemsstat som önskar få 
tekniskt stöd inom ramen för instrumentet 
ska lämna in en ansökan om tekniskt stöd 
till kommissionen efter lämpligt offentligt 
samråd med relevanta parter på 
arbetsmarknaden, med angivande av 
politikområden och prioriteringar för stöd 
inom tillämpningsområdet enligt artikel 5. 
Dessa ansökningar ska lämnas in senast 
den 31 oktober under ett kalenderår. 
Kommissionen får ge vägledning om de 
viktigaste delarna som ska ingå i en 
ansökan om stöd.

Or. en

Ändringsförslag 138
Kira Marie Peter-Hansen
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstater som önskar dra 
nytta av instrumentet ska samråda, när 
det är lämpligt, med relevanta berörda 
parter som en del av sina ansökningar om 
tekniskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 139
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) medlemsstaternas genomförande 
av reformer som de själva har tagit 
initiativ till, särskilt för att stödja 
återhämtning [i enlighet med förordning 
(EU) ÅÅÅÅ/XX], och för att uppnå 
hållbar ekonomisk tillväxt och ett hållbart 
skapande av arbetstillfällen samt för att öka 
resiliensen,

(a) genomförande av reformer 
i medlemsstaterna särskilt för att stödja 
återhämtning [i enlighet med förordning 
(EU) ÅÅÅÅ/XX], och för att uppnå 
hållbar ekonomisk tillväxt och ett hållbart 
skapande av högkvalitativa arbetstillfällen, 
lämpligt socialt skydd, socialt 
inkluderande samt för att öka resiliensen,

Or. en

Ändringsförslag 140
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att stödja återhämtning 
[i enlighet med förordning (EU) 
ÅÅÅÅ/XX], och för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt och ett hållbart 
skapande av arbetstillfällen samt för att 
öka resiliensen,

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att stödja en hållbar 
återhämtning [i enlighet med förordning 
(EU) ÅÅÅÅ/XX], och för att uppnå 
hållbar ekonomisk tillväxt, främja 
skapande av högkvalitativa arbetstillfällen, 
socialt inkluderande, miljöskydd, 
begränsning av klimatförändringar, 
jämlikhet samt social och ekonomisk 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 141
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att stödja återhämtning 
[i enlighet med förordning (EU) 
ÅÅÅÅ/XX], och för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt och ett hållbart 
skapande av arbetstillfällen samt för att öka 
resiliensen,

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att stödja återhämtning 
[i enlighet med förordning (EU) 
ÅÅÅÅ/XX], och för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt och ett hållbart 
skapande av stabila arbetstillfällen av god 
kvalitet samt för att öka resiliensen,

Or. fr

Ändringsförslag 142
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) genomförande av tillväxtfrämjande 
reformer som ökar resiliensen och som är 
kopplade till ekonomiska styrprocesser, 
särskilt de landsspecifika 
rekommendationer som utfärdas inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen eller åtgärder knutna 
till genomförandet av unionsrätten,

(c) genomförande av socialt avvägda 
och sysselsättningsfrämjande reformer 
som ökar resiliensen och som är kopplade 
till EU:s ekonomiska styrprocesser eller 
åtgärder knutna till genomförandet av 
unionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 143
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Inom politikområden i artikel 5 (1) 
(d) och (e) ska medlemsstaten som 
ansöker om tekniskt stöd ange hur deras 
ansökan påverkar arbetsmarknadens 
institutioner, inklusive parter på 
arbetsmarknaden och när det är relevant 
ange hur arbetsmarknadsparterna måste 
medverka i enlighet med nationella regler 
och förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 144
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Om teknisk hjälp krävs för att 
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implementera en landsspecifik 
rekommendation som kräver medverkan 
från arbetsmarknadens parter, uppmanas 
de att skyndsamt informera dessa parter 
om ansökan och hur deras medverkan 
kan komma att se ut.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med utgångspunkt från den analysen och 
med beaktande av befintliga insatser och 
åtgärder finansierade av unionsfonder eller 
andra unionsprogram ska kommissionen 
komma överens med den berörda 
medlemsstaten om de prioriterade 
stödområdena, målen, en vägledande 
tidsplan, stödåtgärdernas omfattning 
liksom det beräknade totala ekonomiska 
bidraget för sådant tekniskt stöd i en 
samarbets- och stödplan.

Med utgångspunkt från den analysen och 
med beaktande av befintliga insatser och 
åtgärder finansierade av unionsfonder eller 
andra unionsprogram ska kommissionen 
komma överens med den berörda 
medlemsstaten om de prioriterade 
stödområdena, målen, en vägledande 
tidsplan, stödåtgärdernas omfattning 
liksom det beräknade totala ekonomiska 
bidraget för sådant tekniskt stöd och 
medverkan från arbetsmarknadens parter 
när det är relevant, i en samarbets- och 
stödplan.

Or. en

Ändringsförslag 146
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information till Europaparlamentet och 
rådet samt kommunikation om samarbets- 

Europaparlamentet och rådet samt 
kommunikation om samarbets- och 
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och stödplanerna stödplanerna

Or. en

Ändringsförslag 147
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter samtycke 
från den berörda medlemsstaten, utan 
onödigt dröjsmål översända samarbets- och 
stödplanen till Europaparlamentet och 
rådet. Den berörda medlemsstaten får 
vägra samtycke i händelse av känslig eller 
konfidentiell information, vars röjande 
skulle hota allmänintressen i 
medlemsstaten.

1. Kommissionen ska utan onödigt 
dröjsmål översända samarbets- och 
stödplanen till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter samtycke 
från den berörda medlemsstaten, utan 
onödigt dröjsmål översända samarbets- och 
stödplanen till Europaparlamentet och 
rådet. Den berörda medlemsstaten får 
vägra samtycke i händelse av känslig eller 
konfidentiell information, vars röjande 
skulle hota allmänintressen i 
medlemsstaten.

1. Kommissionen ska utan onödigt 
dröjsmål översända samarbets- och 
stödplanen till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en
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Ändringsförslag 149
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter samtycke 
från den berörda medlemsstaten, utan 
onödigt dröjsmål översända samarbets- och 
stödplanen till Europaparlamentet och 
rådet. Den berörda medlemsstaten får 
vägra samtycke i händelse av känslig eller 
konfidentiell information, vars röjande 
skulle hota allmänintressen i 
medlemsstaten.

1. Kommissionen ska, efter samtycke 
från den berörda medlemsstaten, utan 
onödigt dröjsmål översända samarbets- och 
stödplanen till Europaparlamentet och 
rådet med ett demokratiskt 
ansvarstagande och att säkerställa 
synlighet av unionens åtgärd som syfte. 
Den berörda medlemsstaten får vägra 
samtycke i händelse av känslig eller 
konfidentiell information, vars röjande 
skulle hota allmänintressen i 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 150
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan hinder av bestämmelserna 
i punkt 1 ska kommissionen översända 
samarbets- och stödplanen till 
Europaparlamentet och rådet under 
följande omständigheter:

utgår

(a) Så snart den berörda 
medlemsstaten har bortredigerat all 
känslig eller konfidentiell information, 
vars röjande skulle hota allmänintressen 
i den medlemsstaten.
(b) Efter en rimlig tidsperiod, när 
röjande av relevant information inte 
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skulle inverka negativt på genomförandet 
av stödåtgärderna, och under inga 
omständigheter senare än två månader 
efter genomförandet av sådana åtgärder 
enligt samarbets- och stödplanen.

Or. en

Ändringsförslag 151
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan hinder av bestämmelserna i 
punkt 1 ska kommissionen översända 
samarbets- och stödplanen till 
Europaparlamentet och rådet under 
följande omständigheter:

utgår

(a) Så snart den berörda 
medlemsstaten har bortredigerat all 
känslig eller konfidentiell information, 
vars röjande skulle hota allmänintressen 
i den medlemsstaten.
(b) Efter en rimlig tidsperiod, när 
röjande av relevant information inte 
skulle inverka negativt på genomförandet 
av stödåtgärderna, och under inga 
omständigheter senare än två månader 
efter genomförandet av sådana åtgärder 
enligt samarbets- och stödplanen.

Or. en

Ändringsförslag 152
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Så snart den berörda 
medlemsstaten har bortredigerat all 
känslig eller konfidentiell information, 
vars röjande skulle hota allmänintressen 
i den medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 153
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Efter en rimlig tidsperiod, när 
röjande av relevant information inte 
skulle inverka negativt på genomförandet 
av stödåtgärderna, och under inga 
omständigheter senare än två månader 
efter genomförandet av sådana åtgärder 
enligt samarbets- och stödplanen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 154
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bidrag får tilldelas 
medlemsstaternas nationella myndigheter, 
Europeiska investeringsbanksgruppen, 
internationella organisationer, offentliga 
eller privata organ och enheter som är 

3. Bidrag får tilldelas 
medlemsstaternas nationella och lokala 
myndigheter samt arbetsmarknadsparter, 
Europeiska investeringsbanksgruppen, 
internationella organisationer, offentliga 
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lagligt etablerade i eller privata organ och enheter som är 
lagligt etablerade i

Or. en

Ändringsförslag 155
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om den europeiska 
planeringsterminen, i synnerhet 
i landsspecifika rekommendationer, 
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, ska programmet kunna 
fortsätta att utnyttjas för åtgärder på 
regional och lokal nivå som bidrar till att 
ta itu med dessa utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 156
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att genomföra det tekniska 
stödet ska kommissionen, genom 
genomförandeakter, anta arbetsprogram 
och underrätta Europaparlamentet och 
rådet om dessa.

6. För att genomföra det tekniska 
stödet ska kommissionen anta 
arbetsprogram genom delegerade akter 
enligt artikel 16b.
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Or. en

Ändringsförslag 157
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För att säkerställa att medel snabbt 
finns tillgängliga ska en begränsad del av 
arbetsprogrammet reserveras för särskilda 
åtgärder i händelse av oförutsedda och 
vederbörligen motiverade skäl till 
skyndsamhet som kräver omedelbara 
insatser, t.ex. en allvarlig störning i 
ekonomin eller viktiga omständigheter 
utanför medlemsstatens kontroll som 
allvarligt påverkar dess ekonomiska eller 
sociala förhållanden.

7. För att säkerställa att medel snabbt 
finns tillgängliga ska en begränsad del som 
inte överskrider 5 % av arbetsprogrammet 
reserveras för särskilda åtgärder i händelse 
av oförutsedda och vederbörligen 
motiverade skäl till skyndsamhet som 
kräver omedelbara insatser, t.ex. en 
allvarlig störning i ekonomin eller viktiga 
omständigheter utanför medlemsstatens 
kontroll som allvarligt påverkar dess 
ekonomiska eller sociala förhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 158
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) säkerställa komplementaritet, 
synergier, samstämmighet och konsekvens 
mellan olika instrument på unionsnivå, 
nationell nivå och, i förekommande fall, 
regional nivå, särskilt när det gäller 
åtgärder som finansieras av unionsfonder, 
både i planeringsfasen och under 
genomförandet,

(a) säkerställa komplementaritet, 
synergier, samstämmighet och konsekvens 
mellan olika instrument på unionsnivå, 
nationell nivå, regional nivå och lokal 
nivå, särskilt när det gäller åtgärder som 
finansieras av unionsfonder, både i 
planeringsfasen och under genomförandet,

Or. en
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Ändringsförslag 159
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) säkerställa nära samarbete mellan 
de som ansvarar för genomförandet på 
unionsnivå, nationell nivå och, 
i förekommande fall, regional nivå, så att 
stödåtgärderna inom ramen för 
instrumentet blir samstämmiga och 
effektiva.

(c) säkerställa nära samarbete mellan 
de som ansvarar för genomförandet på 
unionsnivå, nationell nivå, regional och 
lokal nivå, så att stödåtgärderna inom 
ramen för instrumentet blir samstämmiga 
och effektiva.

Or. en

Ändringsförslag 160
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Halvtidsutvärderingsrapporten ska 
särskilt innehålla en bedömning av i vilken 
utsträckning instrumentets mål enligt 
artiklarna 3 och 4 har uppnåtts, 
effektiviteten i resursanvändningen och det 
europeiska mervärdet. Den ska också 
beakta den fortsatta relevansen vad gäller 
alla mål och åtgärder.

2. Halvtidsutvärderingsrapporten ska 
särskilt innehålla en bedömning av i vilken 
utsträckning instrumentets mål enligt 
artiklarna 3 och 4 har uppnåtts, 
tillräckligheten och effektiviteten 
i resursanvändningen och det europeiska 
mervärdet. Den ska också beakta den 
fortsatta relevansen vad gäller alla mål och 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 161
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Transparens

1. Stödmottagarna ska till förmån för 
allmänheten säkerställa maximal 
transparens ifråga om åtgärder och 
finansiella flöden inom detta instrument. 
Denna transparens kan endast begränsas 
av rättsakter som avser affärshemligheter, 
tillämpliga regler för skydd av 
personuppgifter, pågående administrativa 
utredningar eller brottsutredningar av 
EU-organ. 
2. Stödmottagarna ska i enlighet med 
direktiv (EU) 2019/1024 om öppna data 
och vidareutnyttjande, offentliggöra all 
relevant information om projekten i ett 
standardiserat och jämförbart öppet och 
maskinläsbart format i ett officiellt 
allmänt tillgängligt register, som bland 
annat innehåller projektförslag, 
förklaringar om att ingen intressekonflikt 
föreligger, sammanträdesprotokoll, 
konsekvensbedömningar, kontrakt, 
utvärderingsrapporter och 
revisionsberättelser, samt alla offentliga 
upphandlingar. Dessa ska publiceras på 
EU:s portal för öppna data. 
3. Medlemsstaterna ska som standard 
göra alla resultat från samarbetet 
(inklusive data, undersökningar, 
programvaruverktyg etc.) tillgängliga för 
allmänheten, eller förklara varför akten 
omfattas av sekretess. 
4. Alla publicerade data som nämns 
i punkterna 1–3 ska vara permanent 
tillgängliga. Unionens institutioner och 
medlemsstater ska erbjuda samarbete 
i logistikmetoder för att alla dessa data 
ska kunna vara tillgängliga för 
allmänheten, även efter det att 
bidragsmottagaren har upphört att 
existera.
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Or. en

Ändringsförslag 162
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Kapitel 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL IIIA
A Utövande av delegeringen
Artikel 16b
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 artikel 12.6 ska ges till 
kommissionen till och med den 
31 december 2028.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 12.6 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare 
i beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. 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. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 12.6 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med tre månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 163
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet 
(i synnerhet när de främjar åtgärderna och 
deras resultat) genom att tillhandahålla 
samstämmig, verkningsfull och 
proportionell riktad information till olika 
målgrupper, däribland medierna och 
allmänheten.

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet 
(i synnerhet när de främjar åtgärderna och 
deras resultat) genom att tillhandahålla 
samstämmig, verkningsfull och 
proportionell riktad information till 
allmänheten, däribland via medierna på ett 
icke-diskriminerande sätt.

Or. en


