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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget og 
Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Under hensyntagen til den 
økonomiske og sociale udvikling i 
Unionen som helhed og den 
afbalancerede udvikling af dens regioner 
bør Unionen forfølge følgende mål i 
artikel 191 i traktaten: bevarelse, 
beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten, beskyttelse af menneskers 
sundhed og forsigtig og rationel 
udnyttelse af naturressourcerne.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Beklager dybt Det Europæiske 
Råds konklusion fra 21. juli 2020, ifølge 
hvilken finansieringen af genopretning og 
resiliens via EU-programmer og 
finansieringsinstrumenter fra 
genopretnings- og resilienspakken 
reduceres betydeligt.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
herunder principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, til at udpege 
nationale reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. For at kunne vejlede 
medlemsstaterne om, hvor der er størst 
behov for strukturreformer og 
investeringer til støtte for omstillingen til 
en europæisk klimaneutral økonomi, skal 
det europæiske semester gradvist 
ajourføres ved brug af harmoniserede 
indikatorer for at medtage alle FN's mål 
for bæredygtig udvikling og målene i 
den europæiske grønne pagt i sin 
evaluering. Medlemsstaterne udvikler selv 
deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformer. Disse strategier bør fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Atmosfæren bliver stadig varmere, 
og klimaet ændrer sig år for år. Ud af 
planetens 8 mio. arter er 1 mio. i fare for 
udryddelse. Skovene og havene forurenes 
og ødelægges. Svaret på disse 
udfordringer er den europæiske grønne 
pagt1a. Den har til formål at beskytte, 
bevare og øge Unionens naturkapital og 
beskytte borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og påvirkninger. 
En effektiv gennemførelse heraf vil kræve 
offentlige udgifter og private 
investeringer, der kanaliseres i stadig 
højere grad i retning af intelligente 
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løsninger for både klima og miljø og 
Unionens økonomi.
_________________
1a COM(2019)0640.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE658.853v01-00 6/45 AD\1215025DA.docx

DA

undgå endnu større forskelle i Unionen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Recital 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af miljømæssig, social og 
økonomisk resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen, evnen til at modvirke 
klimaændringer og den cirkulære og 
grønne omstilling, frigør vækstpotentiale 
og indfrier den europæiske grønne pagt, 
er blandt Unionens politiske prioriteter. De 
er derfor af afgørende betydning for at 
skabe en bæredygtig genopretning og 
understøtte øget økonomisk og social 
konvergens og miljømæssigt bæredygtig 
genopretning. Dette er endnu mere 
nødvendigt efter pandemikrisen for at bane 
vejen for en hurtig og bæredygtig 
genopretning. Glæder sig over de fem 
principper på højt niveau for 
genopretning og resiliens, der er indført 
af EU's tekniske ekspertgruppe for 
bæredygtig finansiering1a..
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Derfor er det af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i bæredygtige, 
cirkulære, klimaneutrale og digitale 
teknologier, kapaciteter og processer, der 
skal nå Unionens mål om 
drivhusgasneutralitet senest i 2050, støtte 
omstillingen til ren energi og derved 
fremme energi, udviklingen af modeller 
for cirkulær økonomi og andre 
nøglesektorer i økonomien, er vigtige for at 
opnå bæredygtig vækst og bidrage til at 
skabe arbejdspladser. Dette vil også 
medvirke til at gøre Unionen mere resilient 
og mindre afhængig ved at diversificere de 
vigtigste forsyningskæder.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Investering i at styrke 
sundhedsplejens og sundhedssystemernes 
resiliens som forberedelse til fremtidige 
pandemier, herunder udførelsen af 
stresstest af nationale og regionale 
sundhedssystemer, og med henblik på at 
forbedre den generelle sundhedstilstand i 
samfundene og dermed opnå sundere 
befolkninger, der er mindre modtagelige 
for sundhedstrusler, og at fremme 
oprettelsen af den europæiske 
sundhedsunion er vigtigt for at opnå 
bæredygtig vækst og fremme en 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
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Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) På nuværende tidspunkt findes der 
ikke et instrument, der har som formål at 
yde direkte finansiel støtte knyttet til 
opnåelsen af resultater og til gennemførelse 
af reformer og offentlige investeringer i 
medlemsstaterne som reaktion på de 
udfordringer, der er identificeret som led i 
det europæiske semester, med henblik på at 
opnå varige virkninger for produktiviteten 
og resiliensen af medlemsstaternes 
økonomier.

(7) På nuværende tidspunkt findes der 
ikke et instrument, der har som formål at 
yde direkte finansiel støtte knyttet til 
opnåelsen af resultater og til gennemførelse 
af reformer og offentlige investeringer i 
medlemsstaterne som reaktion på de 
udfordringer, der er identificeret som led i 
det europæiske semester, med henblik på at 
opnå varige virkninger for produktiviteten, 
bæredygtigheden og resiliensen af 
medlemsstaternes økonomier.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 11
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Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I overensstemmelse med forordning 
[European Union Recovery Instrument — 
EU-genopretningsinstrumentet] og inden 
for rammerne af de deri tildelte ressourcer 
bør der gennemføres genopretnings- og 
resiliensforanstaltninger under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten for at 
afhjælpe de hidtil usete virkninger af 
covid-19-krisen. Sådanne yderligere 
ressourcer bør anvendes således, at der 
sikres overholdelse af fristerne i forordning 
[EURI].

(10) I overensstemmelse med forordning 
[European Union Recovery Instrument — 
EU-genopretningsinstrumentet] og inden 
for rammerne af de deri tildelte ressourcer 
bør der gennemføres genopretnings- og 
resiliensforanstaltninger under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten for at 
afhjælpe de hidtil usete virkninger af 
covid-19-krisen og for at sikre en 
bæredygtig og grøn genopretning. 
Sådanne yderligere ressourcer bør 
anvendes således, at der sikres 
overholdelse af fristerne i forordning 
[EURI].

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Faciliteten bør støtte projekter, der 
overholder additionalitetsprincippet for 
EU-midler, og der skaber en reel 
europæisk merværdi. Faciliteten bør ikke 
træde i stedet for tilbagevendende 
nationale udgifter og bør ikke være i 
modstrid med Unionens strategiske og 
økonomiske interesser og bør derfor ikke 
finansiere tredjelandes 
investeringsplaner.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 

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

strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og miljømæssig 
bæredygtighed, herunder biodiversitet, og 
til at nå et klimarelateret udgiftsmål på 30 
% og et biodiversitetsrelateret udgiftsmål 
på 10 % af udgifterne under EU-budgettet 
Som et generelt princip bør alle EU's 
udgifter være i overensstemmelse med 
målene i Parisaftalen. EU's 
klassificeringssystem, der blev indført ved 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/8521a, bør anvendes 
for at følge op på gennemførelsen af disse 
mål.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om fastlæggelse af en ramme 
til fremme af bæredygtige investeringer og 
om ændring af forordning (EU) 
2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 
13).

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være at bidrage til at håndtere 
udfordringerne inden for 
politikområderne, der er udpeget i denne 
forordning, gennem fremme af den 
økonomiske, sociale og territoriale 
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økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

samhørighed og at bidrage til målene for 
Unionens politikker, FN's mål for 
bæredygtig udvikling, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, Parisaftalen 
og styrkelsen af det indre marked. Med 
henblik herpå bør den bidrage til at 
forbedre medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser, fremme den 
digitale omstilling samt støtte en retfærdig 
og inklusiv overgang til en miljømæssigt 
bæredygtig, energi- og ressourceeffektiv 
og cirkulær økonomi, hvor der er 
drivhusgasneutralitet senest i 2050, og på 
den måde bidrage til at genoprette EU-
økonomiernes bæredygtige vækstpotentiale 
efter krisen, fremme jobskabelse og 
befordre bæredygtig og kønsbalanceret 
vækst.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være 
sammenhængende med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer og støtte omstillingen 
til en bæredygtig og klimaneutral 
europæisk økonomi senest i 2050 og dens 
digitale omstilling. Investeringer inden for 
rammerne af genopretnings- og 
resiliensplanerne bør udformes i 
overensstemmelse med den europæiske 
grønne pagt som EU's nye strategi for 
bæredygtig vækst, den europæiske søjle 
for sociale rettigheder, FN's mål for 
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omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

bæredygtig udvikling og den digitale 
dagsorden. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter, og de bør 
respektere princippet om "ikke at gøre 
væsentlig skade" som omhandlet i 
forordning (EU) 2020/852.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 21

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

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for målene i den 
europæiske grønne pagt, især bæredygtigt 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomisk, social resiliens og støtte til 
omstillingen til en bæredygtig og 
klimaneutral europæisk økonomi senest i 
2050 og dens digitale omstilling; den bør 
også indeholde foranstaltninger, som er 
relevante for den grønne og den digitale 
omstilling; den bør tillige indeholde en 
redegørelse for den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det opdaterede europæiske semester. Der 
bør tilstræbes og opnås et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at sikre, at faciliteten bidrager 
effektivt til den grønne omstilling, bør de 
nationale genopretnings- og 
resiliensplaner, der udarbejdes af 
medlemsstaterne, afstemmes fuldt ud efter 
målene i den europæiske grønne pagt, 
særlig hvad angår det altomfattende mål 
om klimaneutralitet senest i 2050, og 
overholde princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade, jf. forordning (EU) 
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2020/852.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at styrke den berørte 
medlemsstats potentiale til bæredygtig 
vækst, jobskabelse og økonomiske og 
sociale resiliens, afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser og 
medvirke til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og 
støtte omstillingen til en bæredygtig og 
klimaneutral europæisk økonomi senest i 
2050 og dens digitale omstilling og 
håndteringen af de dermed forbundne 
udfordringer; om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det opdaterede europæiske semester; om 
planen er i overensstemmelse med 
Unionens forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen, navnlig Unionens klimamål 
i [(forordning (EU) 2020/XXX om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og 
om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")], 
og indeholder foranstaltninger, der 
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foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

effektivt bidrager til den grønne og den 
digitale omstilling og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat; om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed; om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen; om planen udelukker 
aktiviteter, der ikke overholder princippet 
om ikke at gøre væsentlig skade som 
omhandlet i forordning (EU) 2020/852; 
om den foreslåede genopretnings- og 
resiliensplan indeholder foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag; og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Med henblik på at vurdere, om de 
genopretnings- og resiliensplaner, der 
præsenteres af medlemsstaterne, rent 
faktisk er med til at opfylde målene i den 
europæiske grønne pagt, bør det EU-
klassificeringssystem, der er fastlagt i 
forordning (EU) 2020/852, anvendes. 
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Kommissionens positive vurdering af en 
plan bør være betinget af planens 
effektive bidrag til den grønne omstilling.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) For at bidrage til udarbejdelsen af 
planer af høj kvalitet og bistå 
Kommissionen i forbindelse med 
vurderingen af de genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne 
indgiver, og af, i hvor høj grad de relevante 
kriterier er opfyldt, bør der fastsættes 
bestemmelser om anvendelse af 
ekspertrådgivning og, efter anmodning fra 
medlemsstaterne, peerrådgivning. 
Kommissionens taskforce vedrørende 
genopretning og resiliens bør hjælpe 
medlemsstaterne med at udarbejde og 
udvikle deres respektive genopretnings- 
og resiliensplaner og bør sikre, at de er 
afstemt efter Unionens prioriteter, særligt 
hvad angår målet om klimaneutralitet, 
ved hjælp af redskaber i EU's 
klassificeringssystem i henhold til 
forordning (EU) 2020/852.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forudsat at genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis, bør den berørte medlemsstat tildeles 
det maksimale finansielle bidrag, hvis de 
anslåede samlede omkostninger til 
reformerne og investeringerne i 
genopretnings- og resiliensplanen er lig 

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

med eller højere end det, det maksimale 
finansielle bidrag i sig selv beløber sig til. 
Den berørte medlemsstat bør i stedet 
tildeles et beløb, der er lig med 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger, hvis disse 
anslåede samlede omkostninger er lavere 
end det maksimale finansielle bidrag i sig 
selv. Medlemsstaten bør ikke tildeles noget 
finansielt bidrag, hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis, herunder EU's klassificeringssystem i 
forordning (EU) 2020/852 og princippet 
om ikke at gøre væsentlig skade i den 
forordning.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for 
omstillingen til en bæredygtig og 
klimaneutral europæisk økonomi senest i 
2050 og dens digitale omstilling, og 
dermed højere omkostninger til planen end 
det maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere tidsbundne og 
videnskabeligt baserede delmål og slutmål. 
For at sikre frontloading af ressourcerne 
bør medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
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medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Kommissionen bør forelægge en 
årsrapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af faciliteten, 
som oprettes ved nærværende forordning. 
Rapporten bør indeholde oplysninger om 
de fremskridt, medlemsstaterne gør med de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner; den bør også indeholde 
oplysninger om omfanget af de indtægter, 
faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter, og bidraget fra 
de beløb, der er rejst under EU-
genopretningsinstrumentet, til opnåelse af 
facilitetens mål.

(37) Kommissionen bør forelægge en 
årsrapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af faciliteten, 
som oprettes ved nærværende forordning. 
Rapporten bør indeholde oplysninger om 
de fremskridt, medlemsstaterne gør med de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner; den bør også indeholde 
oplysninger om omfanget af de indtægter, 
faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter, og bidraget fra 
de beløb, der er rejst under EU-
genopretningsinstrumentet, til opnåelse af 
facilitetens mål. Den bør også indeholde 
facilitetens bidrag til opfyldelse af 
Unionens mål for klima- og 
bæredygtighedspolitikken, især Unionens 
klimamål, der er fastlagt i [(forordning 
(EU) 2020/XXX om rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")] og prioriteterne i 
de nationale klima- og energiplaner.

Ændringsforslag 27
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Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

med hjemmel i artikel 322 i TEUF vedrører 
også beskyttelsen af Unionens budget i 
tilfælde af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet, idet overholdelsen heraf 
er en væsentlig forudsætning for forsvarlig 
økonomisk forvaltning og effektiv EU-
finansiering.

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

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

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, Unionens klima- 
og miljømål, navnlig omstillingen til 
opfyldelse af Unionens opdaterede 2030-
klimamål og overholdelse af målet om 
Unionens klimaneutralitet senest i 2050 i 
overensstemmelse med [(forordning (EU) 
2020/XXX om rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")], den digitale 
omstilling, sundhed, konkurrenceevne, 
resiliens, produktivitet, uddannelse og 
færdigheder, forskning og innovation, 
intelligent, bæredygtig, kønsafbalanceret 
og inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne og bidrage til Unionens 
strategiske autonomi, afbøde krisens 
sociale og økonomiske konsekvenser og 
støtte omstillingen til opnåelse af 
Unionens opdaterede 2030-klimamål og 
overholde målsætningen om Unionens 
klimaneutralitet senest i 2050 og den 
digitale omstilling og på den måde 
medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge.

Alle aktiviteter, der modtager midler 
under genopretnings- og 
resiliensplanerne, skal respektere 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade som omhandlet i artikel 17 i 
forordning (EU) 2020/852. Desuden skal 
aktiviteter, der modtager støtte inden for 
rammerne af genopretnings- og 
resiliensplanerne, og der finder sted i de 
specifikke sektorer af de økonomiske 
aktiviteter, der er omfattet af forordning 
(EU) 2020/852, være i overensstemmelse 
med de tekniske screeningskriterier, der 
er omhandlet i artikel 3 i nævnte 
forordning.
For at bidrage til og være helt i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen og den europæiske grønne 
pagt skal mindst 37% af faciliteten rettes 
mod finansiering af klimatiltag. 10 % af 
faciliteten skal rettes mod 
biodiversitetstiltag, hvoraf en del kan 
overlappe med investeringer rettet mod 
klimatiltag. Kombinationen af 
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klimarelaterede og biodiversitetsrelaterede 
udgifter skal føre til en tildeling på mindst 
40 % af facilitetens samlede budget.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Faciliteten må ikke være i strid 
med Unionens strategiske og økonomiske 
interesser. I den forbindelse gøres 
opmærksom på, at der ikke ydes støtte til 
projekter, der indgår i tredjelandes 
strategiske investeringsplaner.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Foranstaltninger, der kæder faciliteten 

sammen med forsvarlig økonomisk 
styring

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

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de overordnede og 
specifikke mål for faciliteten som fastlagt 
i artikel 4 i denne forordning og bidrage 
til gennemførelsen af de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller følger af Unionens 
klima- og miljømål, navnlig omstillingen 
hen imod opfyldelse af Unionens 
opdaterede 2030-klimamål og 
overholdelse af målet om Unionens 
klimaneutralitet senest i 2050 i 
overensstemmelse med [(forordning (EU) 
2020/XXX om rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
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partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")], og den digitale 
omstilling. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf såvel 
som de langsigtede strategier i henhold til 
forordning (EU) 2018/199921, i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
under fonden for retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
være i overensstemmelse med en metode 
til at opnå det langsigtede temperaturmål i 
Parisaftalen under hensyntagen til den 
seneste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, navnlig FN's 
Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringers (IPCC's) særrapport 
med titlen "Global warming of 1,5 °C".
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
kun støtte aktiviteter, der ikke gør 
væsentlig skade, jf. artikel 4, stk. 1, i 
denne forordning. Desuden skal 
aktiviteter, der modtager støtte inden for 
rammerne af genopretnings- og 
resiliensplanerne, og der finder sted i de 
specifikke sektorer af de økonomiske 
aktiviteter, der er omfattet af forordning 
(EU) 2020/852, være i overensstemmelse 
med de tekniske screeningskriterier, der 
er omhandlet i artikel 3 i forordning (EU) 
2020/852.
For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanerne bidrager til at nå målet 
om klimaneutralitet i medlemsstaterne 
senest i 2050, og at de er i fuld 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen og den europæiske grønne 
pagt, skal mindst 37 % af beløbet under 
hver genopretnings- og resiliensplan 
rettes mod finansiering af klimatiltag. 
10 % af beløbet under hver 
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genopretnings- og resiliensplan skal rettes 
mod biodiversitetstiltag, hvoraf en del kan 
overlappe med investeringer rettet mod 
klimatiltag. Kombinationen af 
klimarelaterede og biodiversitetsrelaterede 
udgifter skal føre til en tildeling på mindst 
40 % af det totale beløb under hver 
genopretnings- og resiliensplan.

_________________ _________________

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

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

22. […] 22. […]

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal omfatte 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
at styrke sundhedspleje- og 
sundhedssystemernes modstandsdygtighed 
som forberedelse på fremtidige pandemier 
og med henblik på at forbedre den 
generelle sundhedstilstand i samfundene 
for således at nå et generelt mål om at 
have et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen udarbejder 
tekniske vejledende noter om den 
praktiske anvendelse af kriteriet om ikke 
at gøre væsentlig skade som omhandlet i 
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artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, af 
de tekniske screeningskriterier, der er 
omhandlet i artikel 3 i nævnte forordning, 
og af de delegerede retsakter, der vedtages 
på grundlag heraf, til den facilitet, der 
oprettes ved nærværende forordning.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Genopretnings- og 
resiliensplanerne må ikke finansiere 
aktiviteter, som fører til en fastlåsning i 
aktiver, der underminerer opfyldelsen af 
Unionens klima- og miljømål. Planerne 
må især ikke omfatte investeringer, der 
vedrører produktion, forarbejdning, 
distribution, transport, lagring eller 
forbrænding af fossile brændstoffer.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Genopretnings- og resiliensplanen 
skal være behørigt begrundet og 
underbygget. Den skal navnlig indeholde 
følgende elementer:

3. Genopretnings- og resiliensplanen 
skal være behørigt begrundet og 
underbygget. Den skal navnlig indeholde 
følgende elementer, som er nødvendige for 
at sikre, at betingelserne for 
støtteberettigelse i artikel 14 er opfyldt:

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en redegørelse for hvordan planen b) en redegørelse for, hvordan planen 



PE658.853v01-00 28/45 AD\1215025DA.docx

DA

styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens

styrker den berørte medlemsstats 
bæredygtige vækstpotentiale, jobskabelse 
og økonomiske, miljømæssige og sociale 
resiliens, afbøder krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser og medvirker til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og konvergens, og 
hvordan planen i væsentlig grad vil 
mindske investeringsunderskuddet, 
hvilket er nødvendigt for at nå Unionens 
klima- og miljømål. I de tilfælde, hvor 
faciliteten anvendes til at støtte en stor 
virksomhed i en højemissionssektor, skal 
medlemsstaterne oplyse, hvordan 
virksomheden planlægger at tilpasse sin 
forretningsmodel til Parisaftalen og 
Unionens dertil knyttede klimamål, 
herunder gennem virksomhedens 
offentliggørelse af omstillingsplaner

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til at nå Unionens klima- og 
miljømål, og navnlig hvordan de bidrager 
til hvert af følgende elementer:
i) omstillingen med henblik på at nå 
Unionens opdaterede klimamål for 2030 
og overholde målet om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i overensstemmelse 
med [forordning (EU) 2020/XXX om 
rammerne for opnåelse af 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")]
ii) overholdelse af princippet om ikke at 
gøre væsentlig skade som omhandlet i 
artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, og 
sikring af overensstemmelse med de 
tekniske screeningskriterier, der er fastsat 



AD\1215025DA.docx 29/45 PE658.853v01-00

DA

i artikel 3 i nævnte forordning
iii) bidraget til opfyldelse af målene for 
integrering af klima- og 
biodiversitetsmålene som omhandlet i 
artikel 14, stk. 2, fjerde afsnit, som skal 
være baseret på kriterierne i forordning 
(EU) 2020/852
iv) den betydelige indsnævring i det 
nationale investeringsgab, der er 
nødvendig for at nå Unionens klima- og 
miljømål
v) bidraget til at opfylde Unionens 
bæredygtighedspolitikmål under 
hensyntagen til målene i de nationale 
energi- og klimaplaner, og
vi) bidraget til håndtering af sociale, 
økonomiske eller miljømæssige 
udfordringer, der er en følge af 
omstillingen

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
og dens medlemsstaters forpligtelser, 
navnlig den europæiske grønne pagt, 
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relevante dokumenter, der er vedtaget i 
forbindelse med det seneste europæiske 
semester, Parisaftalen, de nationale 
energi- og klimaplaner og 
ajourføringerne heraf i henhold til 
forordning (EU) 2018/1999, de territoriale 
planer for retfærdig omstilling under 
Fonden for Retfærdig Omstilling, 
partnerskabsaftalerne og de operationelle 
programmer under andre EU-fonde

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen på effektiv vis 
bidrager til at styrke sundhedspleje- og 
sundhedssystemernes modstandsdygtighed 
som forberedelse på fremtidige pandemier 
og med henblik på at forbedre den 
generelle sundhedstilstand i samfundene 
for således at nå målet om at have et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers 
sundhed

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
skabe europæisk merværdi.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 
er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
den berørte medlemsstats nationale 
reformprogram, plan for retfærdig 
omstilling og nationale energi- og 
klimaplan, og, hvis det er relevant, 
oplysninger om teknisk støtte modtaget via 
instrumentet for teknisk støtte.

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til at 
nå Unionens klima- og miljømål, og 
navnlig hvordan de bidrager til hvert af 
følgende elementer:
i) omstillingen med henblik på at nå 
Unionens opdaterede klimamål for 2030 
og overholde målet om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i overensstemmelse 
med [forordning (EU) 2020/XXX om 
rammerne for opnåelse af 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")]
ii) overholdelse af princippet om ikke at 
gøre væsentlig skade som omhandlet i 
artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, og 
sikring af overensstemmelse med de 
tekniske screeningskriterier, der er fastsat 
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i artikel 3 i nævnte forordning
iii) bidraget til opfyldelse af målene for 
integrering af klima- og 
biodiversitetsmålene som omhandlet i 
artikel 14, stk. 2, fjerde afsnit, som skal 
være baseret på kriterierne i forordning 
(EU) 2020/852
iv) den betydelige indsnævring i det 
nationale investeringsgab, der er 
nødvendig for at nå Unionens klima- og 
miljømål
v) bidraget til at opfylde Unionens 
bæredygtighedspolitikmål under 
hensyntagen til målene i de nationale 
energi- og klimaplaner, og
vi) bidraget til håndtering af sociale, 
økonomiske eller miljømæssige 
udfordringer, der er en følge af 
omstillingen

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den digitale omstilling eller til at håndtere 
de dermed forbundne udfordringer

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
at styrke sundhedspleje- og 
sundhedssystemernes modstandsdygtighed 
som forberedelse på fremtidige pandemier 
og med henblik på at forbedre den 
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generelle sundhedstilstand i samfundene 
for således at opnå et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers 
sundhed

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) om de høringer, der afholdes med 
henblik på udarbejdelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen, og de 
planlagte dialoger i forbindelse med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen sikrer, at alle relevante 
interessenter får reelle muligheder for at 
deltage i udarbejdelsen og 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplaner

Ændringsforslag 48

Artikel 16 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om medlemsstaten efterlever de 
EU-værdier, der er nedfældet i artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union.

Ændringsforslag 49

Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den ... [seks måneder efter datoen 
for denne forordnings ikrafttræden] 
vedtager Kommissionen en delegeret 
retsakt i overensstemmelse med artikel 
26a, der supplerer litra b) i dette stykke 
ved at fastlægge en metode til at 
identificere udgifter til integrering af 
klimatiltag og miljøtiltag, herunder 
biodiversitetstiltag som omhandlet i 
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artikel 4 i denne forordning. Metoden skal 
bygge på det EU-klassificeringssystem, 
der blev indført ved forordning (EU) 
2020/852, og anvender de tekniske 
screeningskriterier, der er fastsat af 
Kommissionen i henhold til artikel 10, stk. 
3, og artikel 11, stk. 3, i nævnte 
forordning, samt de principper, der er 
fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning 
(EU) 2020/852.
Senest seks måneder efter vedtagelsen af 
den delegerede retsakt, der er omhandlet i 
artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 
2020/852, revideres den delegerede 
retsakt, der er omhandlet i nærværende 
stykkes første afsnit, med henblik på at 
anvende de tekniske screeningskriterier, 
der er fastlagt i delegerede retsakter 
vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 2, i 
forordning (EU) 2020/852.

Ændringsforslag 50

Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør de 
vurderinger, der foretages i henhold til 
denne artikel.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

bidrag, der tildeles henhold til artikel 11.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
delegerede retsakter vedtages i 
overensstemmelse med artikel 26a.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 54
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
indsamles effektivt og rettidigt. Til det 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
rimelige rapporteringskrav.

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
indsamles effektivt, pålideligt, uafhængigt 
og rettidigt og offentliggøres. Til det 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
rimelige rapporteringskrav.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, ved tydeligt at mærke midlerne 
som EU-midler og gennem 
sammenhængende, virkningsfulde og 
målrettede oplysninger, som er afpasset 
forholdsmæssigt efter forskellige 
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medierne og offentligheden. modtagergrupper, herunder medierne og 
offentligheden. Modtagerne sikrer 
synligheden af udgifterne under 
faciliteten ved at mærke de støttede 
projekter tydeligt som et "EU-initiativ for 
genopretning".

Ændringsforslag 57

Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 16, stk. 3, og artikel 
17, stk. 1, tillægges Kommissionen for en 
periode på syv år fra ... [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden].
3. Den i artikel 16, stk. 3, og artikel 
17, stk. 1, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller på et senere 
tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
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Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 16, stk. 3, og artikel 17, 
stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på [to 
måneder] fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Denne frist forlænges 
med [to måneder] på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
omstillingen til en bæredygtig og 
klimaneutral europæisk økonomi senest i 
2050, navnlig deres bidrag til opfyldelse af 
Unionens bæredygtighedspolitiske mål 
under hensyntagen til målene i de 
nationale klima- og energiplaner og 
Unionens klimamål som fastsat i 
[forordning (EU) 2020/XXX om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og 
om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")] 
og deres bidrag til at håndtere de sociale, 
økonomiske eller miljømæssige 
udfordringer som følge af omstillingen

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
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Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til den grønne og 
den digitale omstilling eller til at håndtere 
de dermed forbundne udfordringer

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til at nå Unionens 
klima- og miljømål eller til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer.

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:

Kommissionen tager hensyn til samtlige 
følgende elementer ved vurderingen ud fra 
dette kriterium:

Anvendelsesområde

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer og til at gøre 
økonomiske eller sociale sektorer 
grønnere med henblik på at bidrage til at 
nå det overordnede mål om et 
klimaneutralt Europa senest i 2050,

– Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at opfylde Unionens klima- 
og miljømål, navnlig omstillingen hen 
imod opfyldelse af Unionens opdaterede 
2030-klimamål og overholdelse af målet 
om Unionens klimaneutralitet senest i 
2050 i overensstemmelse med 
[(forordning (EU) 2020/XXX om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og 
om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")], 
og til at tage højde for målene i de 
nationale klima- og energiplaner såvel 
som de kriterier, der er fastsat i EU-
klassificeringssystemet,

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 

udgår
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væsentligt til den digitale omstilling af 
økonomiske eller sociale sektorer,

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
grønne og/eller den digitale omstilling 
forbundne udfordringer,

– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de udfordringer, 
der følger af Unionens klima- og 
miljømål, navnlig omstillingen til en 
bæredygtig og klimaneutral europæisk 
økonomi senest i 2050,

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 3 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger er i overensstemmelse 
med en metode til at opnå det langsigtede 
temperaturmål i Parisaftalen under 
hensyntagen til den seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's særrapport med titlen "Global 
warming of 1,5 °C",
– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger er i overensstemmelse 
med princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade som omhandlet i artikel 17 i 
forordning (EU) 2020/852,

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
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Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 4 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.

– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.

Kommissionen vurderer, hvorvidt de 
foranstaltninger, som foreslås i planen, 
kan forventes at bidrage til at nå de mål 
vedrørende klimaet, der er fastsat i artikel 
4.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2a Planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den digitale omstilling eller til at håndtere 
de dermed forbundne udfordringer.
– Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger er i overensstemmelse 
med etablering af klima- og miljøvenlige 
systemer og til at gøre vores økonomi 
grønnere med henblik på at bidrage til at 
nå det overordnede mål om et 
klimaneutralt Europa senest i 2050,
og
– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
den europæiske økonomi,
og
– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
digitale omstilling forbundne 
udfordringer,
og
– gennemførelsen af de påtænkte 
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foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens bæredygtige 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi, stimulere 
jobskabelse og afbøde krisens negative 
konsekvenser, samtidig med at negative 
følger af disse foranstaltninger for klimaet 
og miljøet forebygges,

– Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme det bæredygtige vækstpotentiale i 
den berørte medlemsstats økonomi, 
navnlig for SMV'er, stimulere jobskabelse, 
afbøde krisens negative konsekvenser og 
fremme bæredygtig vækst, samtidig med at 
negative følger af disse foranstaltninger for 
klimaet og miljøet forebygges i tråd med 
kriterierne i EU-klassificeringen,
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Forslag til forordning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– genopretnings- og resiliensplanen 
sigter på at mindske medlemsstatens 
økonomis sårbarhed over for chok,

– genopretnings- og resiliensplanen 
sigter på at mindske medlemsstatens 
økonomis sårbarhed over for chok, 
herunder dem, der vedrører negative 
virkninger af klimaændringerne eller 
andre miljøfarer,
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