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Ændringsforslag 1
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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 om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde: 
bevarelse, beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten, beskyttelse af menneskers 
sundhed og forsigtig og rationel 
udnyttelse af naturressourcerne1a..

Or. en

Ændringsforslag 2
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 3
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning



PE655.963v01-00 4/126 AM\1211966DA.docx

DA

Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
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.

Or. en

Ændringsforslag 4
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
herunder principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, til at udpege 
nationale reformprioriteter og følge deres 

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
herunder principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, til at udpege 
nationale reformprioriteter og følge deres 
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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.

gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
selv deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformer. Disse strategier bør fremlægges 
hvert tredje år som bilag til de nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 5
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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 
pagt. Den har til formål at beskytte, 
bevare og øge Unionens naturkapital og 
beskytte borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og påvirkninger1a. 
En effektiv gennemførelse heraf vil kræve 
offentlige udgifter og private 
investeringer, der kanaliseres i stadig 
højere grad i retning af intelligente 
løsninger for både klima og miljø og 
Unionens økonomi.
_________________
1A Meddelelse om den europæiske grønne 
pagt (COM(2019)0640)

Or. en

Ændringsforslag 6
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Alexandr Vondra

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 og forskelligartede 
økonomiske og sociale indvirkninger på 
økonomierne i medlemsstaterne. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19, og mange 
medlemsstater, der er hårdest ramt af 
sundhedskrisen, forventes også at lide 
mest i økonomisk henseende. 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, og undgåelse af 
asymmetriske økonomiske reaktioner, 
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 forvridninger af det indre marked 
såvel som endnu større forskelle i Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 7
Sirpa Pietikäinen

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 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 8
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af 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

Or. en

Ændringsforslag 9
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Betragtning 5
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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 investeringerne 
og reformer, der medvirker til at give 
nationale økonomier en høj grad af 
resiliens, der gør rammerne fleksible, 
forbedrer tilpasningsevnen og frigør 
vækstpotentiale, uden at der er procykliske 
virkninger, 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.

Or. en

Ændringsforslag 10
Roman Haider, Silvia Sardone, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Roman Haider

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 12
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 13
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi hen imod et dekarboniseret 
energisystem og derved fremme 
energieffektiviteten og bygningers ydeevne 
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 over for fremtidige kriser og 
mindre afhængig ved at diversificere de 
vigtigste forsyningskæder.

Or. en
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Ændringsforslag 14
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren og cirkulær 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 
og ved at udfase investeringer i og 
statsstøtte til fossile brændstofindustrier.

Or. en

Ændringsforslag 15
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen, at nå målene i den 
europæiske grønne pagt og styrke 
vækstpotentialet på lang sigt. Investeringer 
i grønne og digitale teknologier, 
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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.

kapaciteter og processer, der skal støtte 
omstillingen til et energisystem baseret på 
vedvarende 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.

Or. en

Ændringsforslag 16
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Covid-19-pandemien har ændret 
de offentlige og private finanser radikalt, 
og tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i 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 styrke jobskabelsen og opnå 
bæredygtig, inklusiv vækst. Dette vil også 
medvirke til at gøre Unionen mere resilient 
og mindre afhængig ved at diversificere de 
vigtigste forsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 17
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
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István Ujhelyi

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, forbedre 
sundhedstilstanden i samfundene, opnå 
sundere befolkninger, der dermed er 
mindre modtagelige for sundhedstrusler, 
og fremme oprettelsen af den europæiske 
sundhedsunion er vigtigt for at opnå 
bæredygtig vækst og fremme en 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 18
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
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) Der bør ikke være tale om 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.

Or. en
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Ændringsforslag 19
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Forslag til forordning
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 og målene i den 
europæiske grønne pagt, med henblik på 
at opnå varige virkninger for 
produktiviteten, cirkulariteten, miljø- og 
CO2-aftrykket og resiliensen af 
medlemsstaternes økonomier.

Or. en

Ændringsforslag 20
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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.

Or. en
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Ændringsforslag 21
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
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 knyttet til prioriteterne 
og målene for Unionens fonde og 
programmer, med henblik på at opnå 
varige virkninger for produktiviteten og 
resiliensen af medlemsstaternes 
økonomier.

Or. en

Ændringsforslag 22
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
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 
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erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer. Inden for rammerne af 
faciliteten bør ydelse af finansiel støtte til 
medlemsstaterne og gennemførelsen af 
reformer under ingen omstændigheder 
resultere i en sparepolitik, hvorved 
støttens virkning neutraliseres og dermed 
forhindrer genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 23
Michal Wiezik

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, gennemførelse af den 
europæiske grønne pagt og for at 
forhindre miljø- og klimaskadelige 
udgifter. Faciliteten bør være omfattende, 
udelukke visse typer investeringer og 
desuden nyde godt af de erfaringer, som 
Kommissionen og medlemsstaterne har 
gjort i forbindelse med anvendelsen af de 
øvrige instrumenter og programmer.

Or. en
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Ændringsforslag 24
Bas Eickhout

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 henblik 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.

Or. en

Ændringsforslag 25
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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.

resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer og den 
europæiske grønne pagt og offentlige 
investeringer og omstillingsplaner 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.

Or. en

Ændringsforslag 26
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 forstærke de 
offentlige strategiske investeringer i 
medlemsstaterne og intensivere 
gennemførelsen af relevante reformer. 
Faciliteten bør være omfattende og 
desuden nyde godt af de erfaringer, som 
Kommissionen og medlemsstaterne har 
gjort i forbindelse med anvendelsen af de 
øvrige instrumenter og programmer.

Or. en
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Ændringsforslag 27
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 tilpasse 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 modcykliske reformer 
og offentlige investeringer i 
medlemsstaterne. Faciliteten bør nyde godt 
af de erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

Or. en

Ændringsforslag 28
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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ressourcer bør anvendes således, at der 
sikres overholdelse af fristerne i forordning 
[EURI].

bæredygtig og grøn genopretning. 
Sådanne yderligere ressourcer bør 
anvendes således, at der sikres 
overholdelse af fristerne i forordning 
[EURI].

Or. en

Ændringsforslag 29
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Den ødelæggende økonomiske og 
sociale effekt af covid-19-krisen svækker 
den offentlige og private 
investeringskapacitet og begrænser 
dermed de finansielle ressourcer, der er 
nødvendige for overgangen til en 
klimaneutral og ressourceeffektiv Union. 
I den forbindelse bør genopretnings- og 
resiliensfaciliteten inden for rammerne af 
Next Generation EU bidrage til at 
mindske denne kløft som fremhævet i 
rapporten fra "EU's tekniske 
ekspertgruppe om bæredygtig 
finansiering" med titlen "5 high level 
principles for recovery and resilience" af 
15. juli 2020.

Or. en

Ændringsforslag 30
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Faciliteten bør støtte projekter, der 
overholder additionalitetsprincippet for 
EU-midler, og som 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.

Or. en

Ændringsforslag 31
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 32
Roman Haider

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 33
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og bør forbeholde 37 % af 
sin finansiering til klimamål med henblik 
på at nå det overordnede mål om, at 30 % 
af udgifterne under EU-budgettet skal 
understøtte klimamål i overensstemmelse 
med Kommissionens arbejdsdokument 
datablad 84 om integrering af 
klimaændringer og udgiftsmålet på 10 % 
til biodiversitet. Som et generelt princip 
bør alle EU's udgifter være i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen og den europæiske grønne 
pagt.
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Or. en

Ændringsforslag 34
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og bør reservere 37 % af 
sin finansiering til klimamål med henblik 
på at nå det overordnede mål om, at 30 % 
af udgifterne under EU-budgettet skal 
understøtte klimamål i overensstemmelse 
med Kommissionens arbejdsdokument 
datablad 84 om integrering af 
klimaændringer. Som et generelt princip 
bør alle EU's udgifter være i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 35
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
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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.

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 og et 
årligt mål om 30 % så hurtigt som muligt 
og senest i 2027. Foranstaltninger under 
faciliteten forventes at bidrage med 
mindst 40 % af genopretnings- og 
resiliensfacilitetens samlede 
finansieringsramme til klima- og 
miljømål.

Or. en

Ændringsforslag 36
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med 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. 
Maner dog til forsigtighed over for, at 
inddragelsen af sådanne forbindelser med 
klimarelaterede mål ofte kan være 
overambitiøse, ugennemførlige og svække 
medlemsstaternes evne til at støtte 
beskæftigelsen og et styrket nationalt 
industrigrundlag.

Or. en
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Ændringsforslag 37
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 38
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage med mindst 
50 % af dens ressourcer til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at mindst 50 % af udgifterne 
under EU-budgettet skal understøtte 
Unionens klima- og miljømål. EU's 
klassificeringssystem, der blev indført ved 
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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 (EU) 2020/852 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).

Or. en

Ændringsforslag 39
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage med 40 % af 
dens ressourcer til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 40 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klima- og andre 
miljømål i overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet, der blev indført 
ved forordning (EU) 2020/852, og 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade" som omhandlet i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 40
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Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 30 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål. 
Faciliteten bør kun finansiere projekter, 
der respekterer princippet om "ikke at 
gøre væsentlig skade" som omhandlet i 
forordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 41
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst med henblik 
på at blive klimaneutral i 2050 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 mindst 30 % af udgifterne 
under EU-budgettet skal understøtte 
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klimamål.

Or. en

Ændringsforslag 42
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at sikre, at investeringer, der 
støttes af faciliteten, er i 
overensstemmelse med målene i den 
europæiske grønne pagt og Unionens 
klima-, energi- og miljømål på kort og 
lang sigt, bør de opfylde kriterierne i EU's 
klassificeringssystem, der er oprettet ved 
forordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 43
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 

(12) Med henblik på at øge økonomisk 
genopretning 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.
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rolle i relanceringen og moderniseringen 
af vores økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 44
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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, 
dekarboniseringen og moderniseringen af 
vores økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 45
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at gøre det muligt at træffe 
foranstaltninger, der kæder faciliteten 

udgår
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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.

Or. en

Ændringsforslag 46
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 

udgår
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som fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) XXX/XX [CPR] 
(...). Rådet bør tillige tillægges beføjelse til 
på forslag af Kommissionen at ophæve 
disse suspensioner ved 
gennemførelsesretsakter i relation til de 
samme relevante tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 47
Bas Eickhout

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

Or. en

Ændringsforslag 48
Sirpa Pietikäinen
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 49
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at sikre en bæredygtig og 
resilient genopretning i hele Unionen og 
lette gennemførelsen af økonomisk støtte i 
overensstemmelse med målet i den 
europæiske grønne pagt bør dette 
instrument bidrage til FFR's overordnede 
klimaintegrationsmål på 40 %. 
Finansiering af specifikke 
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klimaintegrationsmål bør fastsættes i den 
tilhørende lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 50
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Inese 
Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være at bidrage til at håndtere 
udfordringerne inden for 
politikområderne, der er udpeget i denne 
forordning, gennem fremme af den 
økonomiske, sociale og territoriale 
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 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 i kølvandet på covid-19-
pandemien og befordre bæredygtig vækst 
og den digitale økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 51
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. 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 så hurtigt som 
muligt og 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.

Or. en

Ændringsforslag 52
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed og 
miljømæssige omstilling i 
overensstemmelse med EU's 
klassificeringssystem, der blev indført ved 
forordning (EU) 2020/852, uden at der 
går midler til aktiviteter, der i væsentlig 
grad skader miljøet. Med henblik herpå 
bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt og 
cirkulært Europa i 2030 eller senest i 
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2050, og på den måde bidrage til at 
genoprette EU-økonomiernes grønne 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 53
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt den 
digitale omstilling, der er nødvendig for at 
opnå drivhusgasneutralitet senest i 2050, 
og på den måde bidrage til at genoprette 
EU-økonomiernes vækstpotentiale efter 
krisen og derigennem gøre det muligt for 
iværksættere, SMV'er, selvstændige og 
større virksomheder at genopbygge, 
genetablere salgsmarkeder, genansætte 
personale og investere i fremtidig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 54
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 55
Roman Haider

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 56
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte 
omstillingen til en bæredygtig og 
klimaneutral europæisk økonomi senest i 
2050 og dens digitale omstilling, og på den 
måde bidrage til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale efter krisen, 
fremme jobskabelse og befordre 
bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 57
Tilly Metz

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Den tredje sektor beskæftiger 
næsten 13 % af den europæiske 
arbejdsstyrke (med over 23 mio. 
beskæftigede omregnet til 
fuldtidsbeskæftigelse) og skaber en række 
særlige socioøkonomiske indvirkninger på 
samfundet. Som sådan udgør 
organisationer i den tredje sektor en 
enestående ressource for social og 
økonomisk problemløsning og 
borgerengagement i Europa. I en tid med 
social og økonomisk nød og et enormt 
pres på de statslige budgetter er der brug 
for denne ressource mere end nogensinde 
før. Faciliteten bør derfor anvendes til at 
yde finansiel støtte til organisationer i den 
tredje sektor i et forsøg på at afbøde de 
samfundsmæssige konsekvenser af den 
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nuværende covid-19-krise.

Or. en

Begrundelse

Den tredje sektors rolle og dens betydning for håndteringen af kriser og opretholdelsen af den 
sociale samhørighed får ingen forrang, for slet ikke at tale om antallet af arbejdspladser, som 
sektoren støtter. Denne betragtning gør det klart, at faciliteten kan bruges til at støtte 
arbejdspladser på dette område.

Ændringsforslag 58
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 59
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Facilitetens specifikke mål bør 
være at yde finansiel støtte med henblik på 
at nå de delmål og slutmål for reformer og 
investeringer, som er fastlagt i 

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

som er fastlagt i genopretnings- og 
resiliensplanerne. Dette specifikke mål bør 
forfølges i tæt samarbejde med de berørte 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 60
Roman Haider

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret i kølvandet på covid-
19-pandemien.
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Or. en

Ændringsforslag 61
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
prioriteter for Unionen 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 
vækststrategi, den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, FN's mål for 
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, og 
respektere princippet om "ikke at gøre 
væsentlig skade" som omhandlet i 
forordning (EU) 2020/852. 
Genopretnings- og resiliensplanen bør 
være i overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester, 
som bør omfatte sporing af målene for 
den europæiske grønne pagt, integrerede 
nationale energi- og klimaplaner og FN's 
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mål for bæredygtig udvikling med de 
nationale reformprogrammer, de 
nationale energi- og klimaplaner, 
planerne for retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene.

Or. en

Ændringsforslag 62
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 af medlemsstaterne i 
efterspillet efter covid-19-udbruddet. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens 
miljøstandarder.
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under fuld overholdelse af Unionens 
klima- og miljøpolitiske prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 63
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser under Parisaftalen og tage 
højde for de relevante landespecifikke 
udfordringer og prioriteter, der er 
identificeret inden for rammerne af det 
europæiske semester, de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter og følge 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade, jf. forordning (EU) 2020/852.
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Or. en

Ændringsforslag 64
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. Desuden bør genopretnings- og 
resiliensplanerne være i 
overensstemmelse med princippet om 
europæisk merværdi. 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 under de 
politikområder, der er identificeret i 
denne forordning, og for den grønne og 
den digitale omstilling og gøre det muligt 
hurtigt at nå og levere de mål og bidrag, 
der er fastsat i de nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter. Mindst 40 % 
af genopretnings- og resiliensplanerne 
bør afsættes til integration af klima- og 
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biodiversitetsforanstaltninger og mål for 
miljømæssig bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 65
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 66
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



AM\1211966DA.docx 47/126 PE655.963v01-00

DA

Ændringsforslag 67
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. es

Ændringsforslag 68
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Hvis en medlemsstat er fritaget fra 
overvågningen og vurderingen under det 
europæiske semester på grundlag af 
artikel 12 i forordning (EU) nr. 
472/201311 eller er underlagt tilsyn i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 332/200212, bør det være muligt 
at anvende bestemmelserne i nærværende 
forordning på medlemsstaten i forbindelse 
med de udfordringer og prioriteter, der 
identificeret ved foranstaltninger, der er 
fastsat efter forordningerne.

udgår

_________________
11EUT L 140 af 27.5.2013.
12EFT L 53 af 23.2.2002.
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Or. en

Ændringsforslag 69
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Hvis en medlemsstat er fritaget fra 
overvågningen og vurderingen under det 
europæiske semester på grundlag af artikel 
12 i forordning (EU) nr. 472/201311 eller er 
underlagt tilsyn i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF) nr. 332/200212, bør 
det være muligt at anvende 
bestemmelserne i nærværende forordning 
på medlemsstaten i forbindelse med de 
udfordringer og prioriteter, der identificeret 
ved foranstaltninger, der er fastsat efter 
forordningerne.

(17) Hvis en medlemsstat er fritaget fra 
overvågningen og vurderingen under det 
europæiske semester på grundlag af artikel 
12 i forordning (EU) nr. 472/201311 eller er 
underlagt tilsyn i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF) nr. 332/200212, bør 
bestemmelserne i nærværende forordning 
alligevel gælde for medlemsstaten i 
forbindelse med de udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret i de 
omstillingsplaner, der er godkendt af 
Kommissionen.

_________________ _________________
11EUT L 140 af 27.5.2013. 11EUT L 140 af 27.5.2013.
12EFT L 53 af 23.2.2002. 12EFT L 53 af 23.2.2002.

Or. en

Ændringsforslag 70
Sirpa Pietikäinen

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 

(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, 
klimaomstillingen og tilpasningsevnen i 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 71
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 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.

Or. en

Ændringsforslag 72
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
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Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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 
Rådet som led i det europæiske semester 
kunne drøfte, hvordan det står til med 
genopretningen, resiliensen, 
samhørigheden og tilpasningsevnen i 
Unionen. For at sikre hensigtsmæssig 
evidens bør disse drøftelser ske på 
grundlag af Kommissionens strategiske og 
analytiske oplysninger, som er tilgængelige 
på grundlag af oplysningerne om 
gennemførelsen af planerne i de 
foregående år.

Or. en

Ændringsforslag 73
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 74
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af den demografiske 
udvikling (hvor der skal tages højde for 
affolkningsraten), konsekvenserne af 
covid-19-udbruddet for 
bruttonationalproduktet (BNP) og den 
relative arbejdsløshedsprocent i hver 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 75
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er nødvendigt at indføre en (20) Det er nødvendigt at indføre en 
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procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør en medlemsstat indgive en 
genopretnings- og resiliensplan senest den 
30. april i form af et særskilt bilag til det 
nationale reformprogram. For at sikre en 
hurtig gennemførelse bør medlemsstaterne 
kunne indgive et udkast til en plan sammen 
med budgetforslaget for det kommende år 
den 15. oktober i det foregående år.

procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og planer for bæredygtig 
omstilling og indholdet i dem. Med henblik 
på at sikre formålstjenlige procedurer bør 
en medlemsstat indgive en genopretnings- 
og resiliensplan senest den 30. april i form 
af et særskilt bilag til det nationale 
reformprogram. For at sikre en hurtig 
gennemførelse bør medlemsstaterne kunne 
indgive et udkast til en plan sammen med 
budgetforslaget for det kommende år den 
15. oktober i det foregående år.

Or. en

Ændringsforslag 76
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 være økologisk 
ansvarlig. Der bør tilstræbes og opnås et 
tæt samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.
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Der bør tilstræbes og opnås et tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 77
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling, især for 
de mål, der er fastlagt i den europæiske 
grønne pagt; 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. Offentligheden 
skal informeres og høres på behørig vis.

Or. en
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Ændringsforslag 78
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 79
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og (21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
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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.

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 bæredygtig 
vækst, 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.

Or. en

Ændringsforslag 80
Roman Haider

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 
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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.

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

Or. en

Ændringsforslag 81
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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, social resiliens 
og støtte til omstillingen til en bæredygtig 
og klimaneutral europæisk økonomi 
senest i 2050 og dens 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 



AM\1211966DA.docx 57/126 PE655.963v01-00

DA

det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

rammerne af det opdaterede europæiske 
semester. Der bør tilstræbes og opnås et tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 82
Petros Kokkalis

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 overordnede mål 
om klimaneutralitet inden 2050, og 
overholde princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade, jf. forordning (EU) 
2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 83
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 84
Bas Eickhout
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Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 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 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 
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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.

forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om planen udelukker 
aktiviteter, der ikke er i overensstemmelse 
med 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.

Or. en

Ændringsforslag 85
Sirpa Pietikäinen

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 

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

foranstaltninger, der effektivt og 
troværdigt 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 bæredygtige omstilling, 
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-, resiliens- og 
omstillingsplan, er rimelig og plausibel og 
står mål med den forventede virkning for 
økonomien og beskæftigelsen, om den 
foreslåede genopretnings-, resiliens- og 
omstillingsplan 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 videnskabeligt baserede og 
tidsbundne slutmål samt den dertil 
knyttede harmoniserede bæredygtighed og 
andre indikatorer, der er baseret på 
Natural Capital Accounting-metoden, 
livscyklusvurdering og de faktiske 
omkostninger ved ikke at foretage sig 
noget.

Or. en

Ændringsforslag 86
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Forslag til forordning
Betragtning 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at styrke den berørte 
medlemsstats vækstpotentiale, 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 forventes 
at få varige virkninger i den berørte 
medlemsstat, om den begrundelse, der er 
forelagt af medlemsstaten for de anslåede 
samlede omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
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resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 87
Petros Kokkalis

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 

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

begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 88
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der bør fastlægges passende 
retningslinjer i form af et bilag til denne 
forordning, som kan danne grundlag for en 
gennemsigtig og rimelig vurdering fra 
Kommissionens side af genopretnings- og 
resiliensplanerne og for fastsættelse af det 
finansielle bidrag i overensstemmelse med 
målene og eventuelle andre relevante krav i 
forordningen. Af hensyn til 
gennemsigtighed og effektivitet bør der 
indføres et ratingsystem til vurdering af 
genopretnings- og resiliensplanerne.

(23) Der bør fastlægges passende 
retningslinjer i form af et bilag til denne 
forordning, som kan danne grundlag for en 
gennemsigtig og rimelig vurdering fra 
Kommissionens side af genopretnings, 
resiliens- og omstillingsplanerne og for 
fastsættelse af det finansielle bidrag i 
overensstemmelse med målene og 
eventuelle andre relevante krav i 
forordningen. Af hensyn til 
gennemsigtighed og effektivitet bør der 
indføres et ratingsystem og et system til 
sporing af bæredygtighed til vurdering af 
genopretnings-, resiliens- og 
omstillingsplanerne.

Or. en
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Ændringsforslag 89
Petros Kokkalis

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. 
Kommissionens positive vurdering af en 
plan bør være betinget af planens 
effektive bidrag til den grønne omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 90
Petros Kokkalis

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 
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hvad angår målet om klimaneutralitet, 
ved hjælp af redskaber i EU's 
klassificeringssystem i henhold til 
forordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 91
Sirpa Pietikäinen

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 i henhold til EU's 
klassificeringssystem i forordning (EU) 
2020/852, bør der fastsættes bestemmelser 
om anvendelse af ekspertrådgivning og, 
efter anmodning fra medlemsstaterne, 
peerrådgivning.

Or. en

Ændringsforslag 92
Sirpa Pietikäinen

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 

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

der fastsættes bestemmelser om anvendelse 
af videnskabelig ekspertrådgivning og, 
efter anmodning fra medlemsstaterne, 
peerrådgivning.

Or. en

Ændringsforslag 93
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 94
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux
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Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
være tilgængelig indtil den 31. december 
2024. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 70 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2024.

Or. en

Ændringsforslag 95
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af deres genopretnings- 
og resiliensplaner skal medlemsstaterne 
tage hensyn til artikel 107 i TEUF og den 
juridiske ramme for statsstøtte. Det indre 
markeds rette og effektive funktion og 
dets konkurrence- og statsstøtteregler er 
til gavn for de europæiske forbrugere og 
virksomheder og er nødvendige for at 
undgå uberettigede 
konkurrenceforvridninger.

Or. en

Ændringsforslag 96
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Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 
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.

(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 delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 97
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
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Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 
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.

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere kontracykliske reformer og 
investeringer i genopretnings- og 
resiliensplanen 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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 98
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 29



AM\1211966DA.docx 71/126 PE655.963v01-00

DA

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 
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.

(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 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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 99
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 30

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

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

Or. en

Ændringsforslag 100
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 101
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Af hensyn til effektivitet og 
forenkling i den finansielle forvaltning af 
instrumentet bør Unionens finansielle 
støtte til genopretnings- og resiliensplaner 

(31) Af hensyn til effektivitet og 
forenkling i den finansielle forvaltning af 
instrumentet bør Unionens finansielle 
støtte til genopretnings-, resiliens- og 
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have form af finansiering, der er baseret på 
opnåelsen af resultater målt i forhold til de 
delmål og slutmål, der er angivet i de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner. I den henseende bør den 
supplerende lånestøtte være knyttet til 
yderligere delmål og slutmål ud over dem, 
der er relevante for den finansielle støtte 
(dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
støtte).

omstillingsplaner have form af 
finansiering, der er baseret på opnåelsen af 
resultater målt i forhold til de tidsbundne 
og videnskabeligt baserede delmål og 
slutmål, der er angivet i de godkendte 
genopretnings- og resiliensplaner. I den 
henseende bør den supplerende lånestøtte 
være knyttet til yderligere delmål og 
slutmål ud over dem, der er relevante for 
den finansielle støtte (dvs. den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte).

Or. en

Ændringsforslag 102
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og annullation 
af det finansielle bidrag bør være mulig, 
når medlemsstaten ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på 
tilfredsstillende vis. Der bør indføres en 
passende kontradiktorisk procedure for at 
sikre, at Kommissionens afgørelser 
vedrørende suspension, annullation og 
inddrivelse af udbetalte beløb garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger.

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension af det 
finansielle bidrag bør være mulig, når 
medlemsstaten ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på 
tilfredsstillende vis. Der bør indføres en 
passende kontradiktorisk procedure for at 
sikre, at Kommissionens afgørelser 
vedrørende suspension garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger.
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Or. en

Ændringsforslag 103
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og annullation 
af det finansielle bidrag bør være mulig, 
når medlemsstaten ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på 
tilfredsstillende vis. Der bør indføres en 
passende kontradiktorisk procedure for at 
sikre, at Kommissionens afgørelser 
vedrørende suspension, annullation og 
inddrivelse af udbetalte beløb garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger.

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og annullation 
af det finansielle bidrag bør finde sted 
øjeblikkeligt, når medlemsstaten ikke har 
gennemført genopretnings- og 
resiliensplanen på tilfredsstillende vis. Der 
bør indføres en passende kontradiktorisk 
procedure for at sikre, at Kommissionens 
afgørelser vedrørende suspension, 
annullation og inddrivelse af udbetalte 
beløb garanterer medlemsstaternes ret til at 
fremsætte bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 104
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
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medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester hvert kvartal aflægge rapport om 
fremskridtene med at opfylde 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester hvert kvartal aflægge rapport om 
fremskridtene med at opfylde 
genopretnings-, resiliens- og 
omstillingsplanerne. Sådanne rapporter, 
der udarbejdes af akkrediterede 
uafhængige eksperter og auditeres af 
eksterne auditører, kan afspejles i de 
nationale omstillings- og 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 105
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester hvert kvartal aflægge rapport om 
fremskridtene med at opfylde 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester hvert år aflægge rapport om 
fremskridtene med at opfylde 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 106
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning



PE655.963v01-00 76/126 AM\1211966DA.docx

DA

Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumenternes virkninger i 
praksis.

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør omfatte harmoniserede målbare 
indikatorer for bæredygtighed, der kan 
danne grundlag for en evaluering af 
instrumenternes virkninger på miljøet, 
økonomien og samfundet.

Or. en

Ændringsforslag 107
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 
bidraget til faciliteten til opfyldelse af 
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Unionens mål for klima- og 
bæredygtighedspolitik, 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.

Or. en

Ændringsforslag 108
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings-, resiliens- 
og omstillingsplanerne 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, 
bæredygtighedsindikatorer for de 
videnskabeligt baserede delmål og slutmål 
samt adgang til underliggende data. For at 
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ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

sikre den fortsatte relevans af de 
operationelle ordninger i forhold til de 
foreliggende omstændigheder under 
gennemførelsen af genopretnings-, 
resiliens- og omstillingsplanerne bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 109
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter. For at sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af denne 
forordning bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 efter den deri 
omhandlede undersøgelsesprocedure13. 
Efter vedtagelse af en 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 vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
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forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

forvaltning og effektiv EU-finansiering.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 110
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Unionens finansielle interesser skal 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder og 
svig, inddrivelse af tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og 
i påkommende tilfælde ved anvendelse af 
administrative sanktioner, jf. 
finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201314, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/9515, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/9616 og Rådets 
forordning (EU) 2017/193917. Navnlig kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet, for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader Unionens 
finansielle interesser. Den Europæiske 

(40) Unionens finansielle interesser skal 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder og 
svig, inddrivelse af tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og 
i påkommende tilfælde ved anvendelse af 
administrative sanktioner, jf. 
finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201314, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/9515 og Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/9616. Navnlig kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet, for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader Unionens 
finansielle interesser. I henhold til 
finansforordningen skal personer eller 
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Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 
forordning (EU) 2017/1939, efterforske 
og retsforfølge svig og andre strafbare 
handlinger, der skader Unionens 
finansielle interesser, som fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/137118. I henhold til 
finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang og 
sikre, at tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret tilsvarende 
rettigheder. Målene for denne forordning 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan bedre nås på 
EU-plan;

enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF og Den Europæiske 
Revisionsret de fornødne rettigheder og 
den fornødne adgang og sikre, at 
tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
Kommissionen, OLAF og Den Europæiske 
Revisionsret tilsvarende rettigheder. 
Målene for denne forordning kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan bedre nås på 
EU-plan;

_________________ _________________
14Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

14Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

15Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

15Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

16Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

16Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

17Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 
12. oktober 2017 om gennemførelse af et 
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forstærket samarbejde om oprettelse af 
Den Europæiske Anklagemyndighed 
("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 
1).
18Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, 
s. 29).

Or. en

Ændringsforslag 111
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der fastsættes bestemmelser om 
facilitetens mål, finansieringen og former 
for EU-finansiering samt regler for ydelsen 
heraf.

Der fastsættes bestemmelser om 
facilitetens mål, finansieringen og former 
for EU-finansiering, der skal være klart 
defineret, hvad angår størrelse, varighed 
og anvendelsesområde, samt regler for 
ydelsen heraf.

Or. en

Ændringsforslag 112
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med "den europæiske grønne 
pagt" menes EU's nye vækststrategi1a, der 
forpligter til at tackle klima- og 
miljørelaterede udfordringer og henviser 
til, at den forpligtelse er "denne 
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generations helt store opgave".
_________________
1a Meddelelse COM(2019)0640.

Or. en

Ændringsforslag 113
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "europæisk semester for 
samordning af de økonomiske politikker" 
(i det følgende benævnt "det europæiske 
semester"): den proces, der er omhandlet 
i artikel 2-a i Rådets forordning (EF) nr. 
1466/97 af 7. juli 199720

.

udgår

_________________
20Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 
7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen 
af budgetstillinger samt overvågning og 
samordning af økonomiske politikker 
(EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 114
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. "Unionens klima- og miljømål": 
Unionens klimamål og -målsætninger, der 
er fastlagt i [(forordning (EU) 2020/XXX 
om rammerne for at opnå klimaneutralitet 
og om ændring af forordning (EU) 
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2018/1999 ("den europæiske klimalov")] 
og Unionens miljømål og -målsætninger, 
der er fastlagt i det seneste 
miljøhandlingsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 115
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. "overholdelse af princippet om 
ikke at gøre væsentlig skade": ikke at 
støtte eller udføre økonomiske aktiviteter, 
der gør alvorlig skade på miljømål i 
henhold til bestemmelserne i artikel 17 i 
forordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 116
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. "resiliens": evnen til at møde 
samfundsmæssige, økonomiske og 
miljømæssige chok og vedvarende 
strukturelle ændringer på en bæredygtig 
måde med henblik på at opretholde den 
samfundsmæssige velfærd uden at gå på 
kompromis med fremtidige generationers 
arv

Or. en
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Ændringsforslag 117
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. "grøn omstilling": den retfærdige 
og inkluderende omstilling til en 
miljømæssigt bæredygtig, energi- og 
ressourceeffektiv og cirkulær økonomi 
uden nettoudledning af drivhusgasser så 
hurtigt som muligt og senest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 118
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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 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 og inklusiv vækst, 
beskæftigelse og investeringer samt de 
finansielle systemers stabilitet.
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Or. en

Ændringsforslag 119
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne 
omstilling til klimaneutralitet og digitale 
omstillinger, den grønne, den cirkulære 
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 og miljømæssige resiliens.

Or. en

Ændringsforslag 120
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

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 

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, omstillingen til en 
bæredygtig og klimaneutral europæisk 
økonomi senest i 2050 og dens digitale 
omstilling, sundhed, konkurrenceevne, 
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innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

resiliens, produktivitet, uddannelse og 
færdigheder, forskning og innovation, 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
beskæftigelse og investeringer samt de 
finansielle systemers stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 121
Bas Eickhout

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, 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.

Or. en

Ændringsforslag 122
Tilly Metz

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, 

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, 
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konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer, herunder støtte til den tredje 
sektor, samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 123
Silvia Modig

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 disse primære 
politikområder: grøn omstilling, der tager 
højde for målene i den europæiske grønne 
pagt, Unionens nye 2030-mål og 
opnåelsen af klimaneutralitet i tråd med 
Unionens mål 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 social og 
territorial samhørighed, sundhed, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, beskæftigelse og investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 124
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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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, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 125
Silvia Modig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretnings- og resiliensfaciliteten, der 
oprettes ved denne forordning, finder ikke 
anvendelse på investeringer i forbindelse 
med produktion, forarbejdning, transport, 
distribution, lagring eller forbrænding af 
fossile brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 126
Silvia Modig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage en delegeret retsakt inden den 31. 
december 2020, der skal supplere denne 
forordning gennem udvikling af 
retningslinjer for princippet om ikke at 
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gøre væsentlig skade, jf. artikel 2, stk. 17, 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/20881a og, i 
forbindelse med miljørelaterede 
spørgsmål, princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade som omhandlet i 
forordning (EU) 2020/852. Til disse 
retningslinjer benytter Kommissionen 
kriterierne i EU-klassificeringssystemet, 
der er fastlagt i forordning (EU) 
2020/852, hvor det er muligt. De nationale 
resiliens- og genopretningsplaner skal 
være i overensstemmelse med disse 
retningslinjer.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/2088 af 27. 
november 2019 om 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i 
sektoren for finansielle tjenesteydelser 
(EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 127
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Instrumentet må hverken direkte eller 
indirekte støtte investeringer i forbindelse 
med produktion, forarbejdning, 
distribution, lagring, transport eller 
forbrænding af fossile brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 128
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
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 2030-klimamål og overholde 
målsætningen om Unionens 
klimaneutralitet inden 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. For at bidrage 
til og være helt i overensstemmelse med 
målene i Parisaftalen og den europæiske 
grønne pagt skal mindst 37 % af hver 
genopretnings- og resiliensplan bidrage til 
integration af klimaindsatsen og 10 % til 
biodiversitet. Alle midler under 
genopretnings- og resiliensplanerne skal 
respektere princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade, jf. forordning (EU) 
2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 129
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
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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.

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 2030-klimamål og overholde 
målsætningen om Unionens 
klimaneutralitet inden 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. For at bidrage 
til og være helt i overensstemmelse med 
målene i Parisaftalen og den europæiske 
grønne pagt skal mindst 37 % af hver 
genopretnings- og resiliensplan bidrage til 
integration af klimaindsatsen. Alle midler 
under genopretnings- og 
resiliensplanerne skal respektere 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade, jf. forordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 130
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og miljømæssige 
omstilling 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 
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bæredygtig vækst til følge. bæredygtig vækst og et højt niveau af 
miljøbeskyttelse og Unionens klimamål jf. 
[(forordning (EU) 2020/XXX om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og 
om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")] 
til følge.

Or. en

Ændringsforslag 131
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
bidrage til at håndtere udfordringerne 
inden for de politikområder, der er 
omhandlet i artikel 3, og derigennem 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og langsigtede 
konkurrenceevne ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser, støtte den 
grønne og den digitale omstilling og styrke 
Unionens strategiske autonomi, og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale, fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, fremme 
bæredygtig vækst og skabe europæisk 
merværdi.

Or. en

Ændringsforslag 132
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og omstillingen 
til en bæredygtig og klimaneutral 
europæisk økonomi senest i 2050 og dens 
digitale omstilling og på den måde 
medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge.

Or. en

Ændringsforslag 133
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge med henblik på 
at opnå klimaneutralitet senest i 2050.

Or. en
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Ændringsforslag 134
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 135
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Faciliteten skal bidrage til målene 
for Unionens politikker, navnlig hvor det 
fører til jobskabelse og opretholdelse af en 
bæredygtig beskæftigelse af betydeligt 
omfang via gennemførelse af 
foranstaltninger som f.eks.:
- foranstaltninger, der bidrager til 
Unionens klima- og miljømål, herunder 
energieffektivitet og energibesparelser, 
udbredelse af teknologi og infrastruktur 
til ren og bæredygtig energi og 
energilagring, herunder ren brint, 
batterier og brændselscelleapplikationer, 
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dekarboniseringsteknologier til industrien 
samt teknologier til opsamling og 
oplagring af CO2

- projekter og virksomheder, der 
gennemfører den cirkulære økonomi ved 
at integrere ressourceeffektivitetsmæssige 
aspekter i produktionen og i produktets 
livscyklus
- foranstaltninger med henblik på at 
styrke sundhedssystemernes og 
civilbeskyttelsessystemernes resiliens, 
tilgængelighed og kapacitet, navnlig for 
så vidt angår kriser og pandemier
- strategiske investeringer med henblik på 
at støtte slutmodtagere, der er etableret i 
en eller flere medlemsstater, og som driver 
virksomhed i Unionen, og hvis 
virksomhed er af strategisk betydning for 
Unionen, navnlig inden for forskning, 
innovation, fremstilling og lagring af 
lægemidler, medicin, medicinsk udstyr og 
vacciner
- produktive og bæredygtige investeringer 
i virksomheder, navnlig i 
mikrovirksomheder, SMV'er og 
nyetablerede virksomheder, særlig 
investeringer, der bidrager til omstillingen 
til en klimaneutral økonomi
- opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere og jobsøgende, herunder 
selvstændige, med det formål at bygge bro 
over kvalifikationskløften, hvilket er 
nødvendigt for en retfærdig omstilling til 
en klimaneutral økonomi
- foranstaltninger, der fremmer digital 
infrastruktur, digitalisering af nationale 
systemer og arbejdspladser, forbedrer 
adgangen til digitalt arbejde og fremmer 
digitale færdigheder.

Or. en

Ændringsforslag 136
Silvia Modig
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Faciliteten skal 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 ved at 
gennemføre foranstaltninger såsom:
- foranstaltninger, der gennemfører 
målene i Parisaftalen og den europæiske 
grønne pagt i praksis og fører til 
opfyldelse af Unionens nye mål for 2030 
og dermed bidrager til en gradvis 
dekarbonisering af økonomien og 
opnåelsen af klimaneutralitet i 
overensstemmelse med Unionens mål, 
som er fastsat i [forordning (EU) 
2020/XXX om rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")].

Or. en

Ændringsforslag 137
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Javi 
López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten skal sikre, at mindst 
40 % af dens samlede finansieringsramme 
bidrager til målet om omstilling til en 
bæredygtig og klimaneutral europæisk 
økonomi senest i 2050. Medlemsstaterne 
udpeger og sporer klima- og miljøudgifter 
ved at anvende det EU-
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klassificeringssystem, der blev indført ved 
forordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 138
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt senest den 31. december 
2020, som supplerer denne forordning ved 
at indføre en metode til udpegning af 
klimaudgifter, og anvender i den 
forbindelse det EU-klassificeringssystem, 
der blev indført ved forordning (EU) 
2020/852, hvor det er hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 139
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Med henblik på opfyldelse af det 
overordnede mål er genopretnings- og 
resiliensfacilitetens specifikke mål at yde 
finansiel støtte til medlemsstaterne med 
henblik på at nå de tidsbundne og 
videnskabsbaserede delmål og slutmål for 
reformer og investeringer baseret på den 
metode med harmoniserede indikatorer og 
naturkapitalregnskaber, som er fastlagt i 
deres genopretnings-, resiliensplaner og 
omstillingsplaner. Dette specifikke mål 
skal forfølges i samarbejde med 
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uafhængige videnskabelige eksperter og 
de berørte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 140
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 141
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten skal sikre, at 40 % af 
faciliteten støtter klimaforanstaltninger i 
overensstemmelse med de mål, der er 
fastsat i den europæiske grønne pagt og 
Parisaftalen. Medlemsstaterne udpeger og 
sporer klimaudgifter ved hjælp af den 
EU-klassificering, der blev indført ved 
forordning (EU) 2020/852.
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Or. en

Ændringsforslag 142
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Agnès Evren, Roberta Metsola

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. Der ydes i den forbindelse ikke 
støtte til projekter, der indgår i 
tredjelandes strategiske 
investeringsplaner.

Or. en

Ændringsforslag 143
Edina Tóth, András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Reformer og investeringer, som 
medlemsstaterne påbegynder efter den 1. 
februar 2020, er støtteberettigede under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Or. en

Begrundelse

En klar skæringsdato er afgørende for medlemsstaterne, når de udarbejder deres 
genopretnings- og resiliensplaner. Det er berettiget, at denne dato fastsættes til begyndelsen 
af krisen, således at medlemsstaterne også kan medtage de aktuelle kriserelaterede 
foranstaltninger i deres planer.

Ændringsforslag 144
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Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Støtte fra faciliteten må ikke 
erstatte tilbagevendende nationale 
budgetudgifter og skal overholde 
princippet om EU-finansieringens 
additionalitet.

Or. en

Ændringsforslag 145
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) 10 % af det beløb, der er angivet i 
artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 1, 
litra b), skal afsættes til finansiering af 
projekter af fælleseuropæisk interesse 
som beskrevet i artikel 5a.

Or. en

Ændringsforslag 146
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1, litra a), omhandlede 
beløb kan også dække udgifter til de 
forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 

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

evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af hvert instrument og for 
at nå dets mål, herunder navnlig 
undersøgelser, ekspertmøder og 
informations- og kommunikationstiltag, 
såsom institutionel kommunikation om 
Unionens politiske prioriteter, for så vidt 
de angår denne forordnings formål, 
udgifter i forbindelse med IT-netværk, der 
fokuserer på informationsbehandling og -
udveksling, institutionelle IT-værktøjer 
samt alle andre udgifter til teknisk og 
administrativ støtte, som Kommissionen 
afholder i forbindelse med forvaltningen af 
hvert instrument. Det samme udgiftsbeløb 
kan også omfatte omkostninger til andre 
støtteaktiviteter såsom kvalitetskontrol og 
overvågning af projekter i marken og 
omkostninger til peerrådgivning og 
eksperter i forbindelse med vurdering og 
gennemførelse af kontracykliske reformer 
og investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 147
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Projekter af fælleseuropæisk interesse

Det beløb, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, 
litra ba), anvendes til finansiering af 
projekter af fælleseuropæisk interesse, 
som dækker hele Europa og yder et stort 
bidrag til den grønne og digitale 
omstilling og til økonomisk genopretning i 
kølvandet på covid-19-krisen. Projekter af 
fælleseuropæisk interesse indføres af 
Kommissionen via delegerede retsakter, 
som angiver de deltagende medlemsstater, 
beløb, delmål og slutmål, de prioriterede 
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projekter/projekttyper. Projekter af 
fælleseuropæisk interesse skal være:
 - bæredygtig turisme
- luftfartsindustri 
 - indre vandvejes farbarhed 
 - ERTMS i europæiske fragtkorridorer.

Or. en

Ændringsforslag 148
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Midler fra programmer under delt 

forvaltning
Midler, der er tildelt medlemsstaterne 
under delt forvaltning, kan på disses 
anmodning overføres til faciliteten. 
Kommissionen forvalter disse midler 
direkte i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, 
litra a). De omhandlede midler anvendes 
til fordel for den berørte medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 149
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
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Midler fra programmer under delt 
forvaltning

Midler, der er tildelt medlemsstaterne 
under delt forvaltning, kan på disses 
anmodning overføres til faciliteten. 
Kommissionen forvalter disse midler 
direkte i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, 
litra a). De omhandlede midler anvendes 
til fordel for den berørte medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 150
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten supplerer støtte, der 
ydes under andre EU-fonde og -
programmer. Reform- og 
investeringsprojekter kan modtage støtte 
fra andre EU-programmer og -
instrumenter, forudsat at denne støtte ikke 
dækker de samme omkostninger.

Støtte under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten kan supplere støtte, der 
ydes under andre EU-fonde og -
programmer. Reform- og 
investeringsprojekter kan modtage støtte 
fra andre EU-programmer og -
instrumenter, forudsat at denne støtte ikke 
dækker de samme omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 151
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Foranstaltninger, der kæder faciliteten 

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

Or. en

Ændringsforslag 152
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
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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 
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.
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Or. en

Ændringsforslag 153
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 154
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelsen om suspension af betalinger 
som omhandlet i første afsnit finder 
anvendelse på betalingsanmodninger, der 
er indgivet efter datoen for afgørelsen om 
suspension.

Afgørelsen om suspension af betalinger 
som omhandlet i første afsnit finder 
anvendelse på betalingsanmodninger, der 
er indgivet efter datoen for afgørelsen om 
suspension. Afgørelsen om geninddrivelse 
af betalinger finder anvendelse på alle 
allerede udbetalte beløb fra faciliteten, 
som den berørte medlemsstat har 
modtaget.

Or. en
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Ændringsforslag 155
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 156
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af den 
demografiske tendens (under hensyntagen 
til affolkningsraten), indvirkningen af 
covid-19-udbruddet på befolkningen, 
bruttonationalproduktet (BNP) og den 
relative arbejdsløshedsprocent i hver 
medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 157
Silvia Modig

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 31. december 2022 til den 
31. december 2024 kan Kommissionen, 
hvis der er finansielle midler til rådighed, 
afholde forslagsindkaldelser i 
overensstemmelse med tidsplanen for det 
europæiske semester. I den forbindelse 
offentliggør den en vejledende tidsplan for 
de forslagsindkaldelser, der skal afholdes i 
perioden, og angiver for den enkelte 
forslagsindkaldelse det beløb, der potentielt 
kan tildeles. Hver medlemsstat kan foreslå, 
at den skal modtage op til et 
maksimumsbeløb svarende til dens 
tildelingsandel af det beløb, der kan 
tildeles, jf. bilag I, til gennemførelse af 
dens genopretnings- og resiliensplan.

2. Fra den 31. december 2022 til den 
31. december 2024 kan Kommissionen, 
hvis der er finansielle midler til rådighed, 
afholde forslagsindkaldelser i 
overensstemmelse med tidsplanen for det 
europæiske semester. I den forbindelse 
offentliggør den en vejledende tidsplan for 
de forslagsindkaldelser, der skal afholdes i 
perioden, og angiver for den enkelte 
forslagsindkaldelse det beløb, der potentielt 
kan tildeles. Mindst 80 % af disse midler 
skal gå til støtte til foranstaltninger inden 
for klima, biodiversitet og miljø med 
henblik på at sikre overensstemmelse med 
den europæiske grønne pagt og 
Parisaftalen. Hver medlemsstat kan 
foreslå, at den skal modtage op til et 
maksimumsbeløb svarende til dens 
tildelingsandel af det beløb, der kan 
tildeles, jf. bilag I, til gennemførelse af 
dens genopretnings- og resiliensplan.

Or. en

Ændringsforslag 158
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 31. december 2022 til den 
31. december 2024 kan Kommissionen, 
hvis der er finansielle midler til rådighed, 
afholde forslagsindkaldelser i 
overensstemmelse med tidsplanen for det 
europæiske semester. I den forbindelse 

2. Fra den 31. december 2022 til den 
31. december 2024 kan Kommissionen, 
hvis der er finansielle midler til rådighed, 
afholde forslagsindkaldelser. I den 
forbindelse offentliggør den en vejledende 
tidsplan for de forslagsindkaldelser, der 
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offentliggør den en vejledende tidsplan for 
de forslagsindkaldelser, der skal afholdes i 
perioden, og angiver for den enkelte 
forslagsindkaldelse det beløb, der potentielt 
kan tildeles. Hver medlemsstat kan foreslå, 
at den skal modtage op til et 
maksimumsbeløb svarende til dens 
tildelingsandel af det beløb, der kan 
tildeles, jf. bilag I, til gennemførelse af 
dens genopretnings- og resiliensplan.

skal afholdes i perioden, og angiver for den 
enkelte forslagsindkaldelse det beløb, der 
potentielt kan tildeles. Hver medlemsstat 
kan foreslå, at den skal modtage op til et 
maksimumsbeløb svarende til dens 
tildelingsandel af det beløb, der kan 
tildeles, jf. bilag I, til gennemførelse af 
dens genopretnings- og resiliensplan.

Or. en

Ændringsforslag 159
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) baggrunden for 
lånestøtteanmodningen, begrundet i større 
finansielle behov knyttet til yderligere 
reformer og investeringer

a) baggrunden for 
lånestøtteanmodningen, begrundet i større 
finansielle behov knyttet til yderligere 
kontracykliske reformer og investeringer

Or. en

Ændringsforslag 160
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de yderligere reformer og 
investeringer, jf. artikel 15

b) de yderligere kontracykliske 
reformer og investeringer, jf. artikel 15

Or. en
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Ændringsforslag 161
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Lånestøtten til den berørte 
medlemsstats genopretnings- og 
resiliensplan må ikke være større end dens 
andel af det beløb, der er omhandlet i 
artikel 5, stk. 1, litra b), beregnet ved 
hjælp af den i bilag I omhandlede metode.

Or. en

Ændringsforslag 162
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om begrundelsen for 
låneanmodningen og -beløbet kan anses for 
at være rimelig og plausibel i relation til de 
yderligere reformer og investeringer, og 

a) om begrundelsen for 
låneanmodningen og -beløbet kan anses for 
at være rimelig og plausibel i relation til 
omstillingsplanerne, de yderligere 
reformer og investeringer, og 

Or. en

Ændringsforslag 163
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om de yderligere reformer og 
investeringer opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3.

b) om de yderligere kontracykliske 
reformer og investeringer opfylder 
kriterierne i artikel 16, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 164
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de øvrige elementer, som er 
nødvendige med henblik på 
gennemførelsen af lånestøtten i relation til 
de pågældende reformer og 
investeringsprojekter, jf. den i artikel 17, 
stk. 2, omhandlede afgørelse.

e) de øvrige elementer, som er 
nødvendige med henblik på 
gennemførelsen af lånestøtten i relation til 
de pågældende kontracykliske reformer og 
investeringsprojekter, jf. den i artikel 17, 
stk. 2, omhandlede afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 165
Silvia Modig

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AM\1211966DA.docx 113/126 PE655.963v01-00

DA

pakke. pakke.

I tråd med den europæiske grønne pagt 
som Europas strategi for bæredygtig 
vækst og med omsættelsen i praksis af 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for 
bæredygtig udvikling skal mindst 40 % af 
beløbet for hver genopretnings- og 
resiliensplan bidrage til at mainstreame 
klimaforanstaltninger og 10 % til 
biodiversitetsforanstaltninger og målene 
for miljømæssig bæredygtighed. 
Kommissionen vedtager ved hjælp af en 
delegeret retsakt den relevante metode 
baseret på det EU-klassificeringssystem, 
der blev indført ved forordning (EU) 
2020/852, med henblik på at hjælpe 
medlemsstaterne med at opfylde dette 
krav.

Or. en

Ændringsforslag 166
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 167
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 168
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden frem til den 31. 
december 2024. Genopretnings- og 
resiliensplaner, der er berettiget til 
finansiering under dette instrument, skal 
indeholde foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
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pakke. investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke.

Or. en

Ændringsforslag 169
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I tråd med den europæiske grønne 
pagt som Europas strategi for bæredygtig 
vækst og med omsættelse i praksis af 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for 
bæredygtig udvikling skal planerne være i 
overensstemmelse med princippet om 
"ikke at gøre væsentlig skade" som 
omhandlet i forordning (EU) 2020/852, 
og mindst 40 % af beløbet for hver 
genopretnings- og resiliensplan skal 
bidrage til at mainstreame klima- og 
biodiversitetsforanstaltninger og målene 
for miljømæssig bæredygtighed. 
Kommissionen vedtager ved hjælp af en 
delegeret retsakt en effektiv metode til 
sporing og identifikation af opfyldelsen af 
dette krav i tråd med de kriterier, der er 
fastsat i det EU-klassificeringssystem, der 
blev indført ved forordning (EU) 
2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 170
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Esther de Lange, Agnès Evren, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 b (nyt)



PE655.963v01-00 116/126 AM\1211966DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaternes adgang til 
genopretnings- og resiliensfaciliteten skal 
afhænge af valideringen af et nationalt 
mål om opnåelse af en klimaneutral 
Union i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 171
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra Unionens 
klima- og miljømål, navnlig omstillingen 
med henblik på at nå Unionens klimamål 
for 2030, og opfyldelsen af målet om 
Unionens klimaneutralitet i 2050 i 
henhold til [forordning (EU) 2020/XXX 
om rammerne for at opnå klimaneutralitet 
og om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")] 
samt 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 samt deres 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. For at sikre, at genopretnings- 
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og resiliensplanerne bidrager til 
opnåelsen af klimaneutralitet i 
medlemsstaterne i 2050, skal mindst 37 % 
af beløbet for hver enkelt genopretnings- 
og resiliensplan bidrage til at 
mainstreame klimaforanstaltninger og til 
at nå målet om, at 10 % af udgifterne skal 
gå til biodiversitet.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 172
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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 Unionens 
klima- og miljømål, navnlig omstillingen 
med henblik på at nå Unionens klimamål 
for 2030 og opfyldelsen af målet om 
Unionens klimaneutralitet senest i 2050 i 
henhold til [forordning (EU) 2020/XXX 
om rammerne for at opnå klimaneutralitet 
og om ændring af 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 
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programmer under EU-fondene. reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene. For at sikre, at genopretnings- 
og resiliensplanerne bidrager til 
opnåelsen af klimaneutralitet i 
medlemsstaterne i 2050, skal mindst 37 % 
af beløbet for hver enkelt genopretnings- 
og resiliensplan bidrage til at 
mainstreame klimaforanstaltninger.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 173
Bas Eickhout

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 

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med en metode til at 
begrænse stigningen i den globale 
temperatur til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau. De skal tage 
hensyn til 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 
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energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene. Faciliteten skal ikke blot støtte 
foranstaltninger, der ikke gør væsentlig 
skade på et eller flere af de miljømål, der 
er opstillet i artikel 9 i forordning (EU) 
2020/852 i henhold til bestemmelserne i 
denne forordnings artikel 17, og som 
gennemføres i overensstemmelse med 
"minimumsgarantierne" i henhold til 
artikel 18 i forordning (EU) 2020/852.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 174
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med facilitetens 
overordnede og specifikke mål som fastsat 
i artikel 4 i denne forordning og i tråd 
med de relevante landespecifikke 
udfordringer og prioriteter, der er 
identificeret inden for rammerne af det 
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Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

europæiske semester 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) 2018/1999, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene. Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten finder anvendelse på 
investeringer, der er i overensstemmelse 
med princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade" som omhandlet i forordning (EU) 
2020/852.

_________________
21Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.
22 […]

Or. en

Ændringsforslag 175
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 

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

europæiske semester, i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling under 
fonden for retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

_________________ _________________
21Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.
22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 176
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
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 
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retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
være i tråd med målene i den europæiske 
grønne pagt, særlig målet om 
klimaneutralitet i 2050.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 177
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Esther de Lange, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal bidrage til 
gennemførelsen af de relevante 
landespecifikke henstillinger, der er 
identificeret inden for rammerne af det 
europæiske semester, særlig dem, som er 
relevante for eller hidrører fra den grønne 
og den digitale omstilling, og til at 
realisere Unionens mål om 
klimaneutralitet i 2050 og Unionens nye 
klimamål for 2030. 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 
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operationelle programmer under EU-
fondene.

omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 178
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med og prioritere de 
relevante landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester, 
særlig dem, som er relevante for eller 
hidrører fra den grønne og den digitale 
omstilling, og skal være i 
overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet, der blev indført 
ved forordning (EU) 2020/852, særlig 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade" som omhandlet i denne 
forordning. 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 andre miljømål, 
ajourføringer heraf i henhold til forordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriale planer 
for retfærdig omstilling under fonden for 
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retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 179
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

21Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
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energiunionen og klimaindsatsen. energiunionen og klimaindsatsen.
22 […] 22 […]

Or. en

Begrundelse

Den grønne pagt er EU's nye vækststrategi, og den indeholder en lang række initiativer og 
lovgivningsforslag, som ikke ledsages af noget budget. Denne formulering sikrer et 
tilstrækkeligt bredt og alligevel klart og mere målrettet anvendelsesområde.

Ændringsforslag 180
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De nationale genopretnings- og 
resiliensplaner skal være fuldt i 
overensstemmelse med Unionens klima- 
og miljømålsætninger, navnlig 
omstillingen med henblik på at nå 
Unionens klimamål for 2030 og på at 
opfylde Unionens mål om klimaneutralitet 
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")] 
samt Unionens energi- og klimamål som 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning 2018/19991a, og skal 
respektere princippet om "ikke at gøre 
væsentlig skade" som omhandlet i 
forordning (EU) 2020/852. Kommissionen 
vedtager senest den 31. december 2020 en 
delegeret retsakt, som supplerer denne 
forordning ved at fastsætte detaljerede 
regler for anvendelse af kriteriet om "ikke 
at gøre væsentlig skade" i denne 
forordning.
_________________
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1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og 
(EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 
2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 
2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets 
direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 
og om ophævelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1).

Or. en


