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Ændringsforslag 181
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Genopretnings- og 
resiliensplanerne må ikke omfatte 
investeringer, som fører til en fastlåsning 
i aktiver, der underminerer opfyldelsen af 
Unionens klima- og miljømål.De må 
navnlig ikke omfatte investeringer i 
forbindelse med:
a) dekommissionering, drift, tilpasning 
eller forlængelse af levetiden af 
atomkraftværker eller forvaltning eller 
oplagring af nukleart affald
b) produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer
c) bortskaffelse af affald i 
deponeringsanlæg
d) anlæg til forbrænding af affald
e) lufthavnsinfrastruktur, undtagen i 
regionerne i den yderste periferi.
f) køretøjer med forbrændingsmotor

Or. en

Ændringsforslag 182
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 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Genopretnings- og 
resiliensplanerne må ikke omfatte 
foranstaltninger, der væsentligt skader 
nogen af de miljømål, der er nævnt i 
forordning (EU) 2020/852, jf. samme 
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forordnings artikel 17.

Or. en

Ændringsforslag 183
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat er fritaget fra 
overvågningen og vurderingen under det 
europæiske semester på grundlag af 
artikel 12 i forordning (EU) nr. 472/2013 
eller er underlagt tilsyn i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 332/2002, skal bestemmelserne i 
nærværende forordning anvendes på 
medlemsstaten i forbindelse med de 
udfordringer og prioriteter, der 
identificeret ved foranstaltninger, der er 
fastsat efter forordningerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 184
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat er fritaget fra 
overvågningen og vurderingen under det 
europæiske semester på grundlag af artikel 
12 i forordning (EU) nr. 472/2013 eller er 
underlagt tilsyn i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002, skal 
bestemmelserne i nærværende forordning 
anvendes på medlemsstaten i forbindelse 
med de udfordringer og prioriteter, der 
identificeret ved foranstaltninger, der er 

3. Hvis en medlemsstat er fritaget fra 
overvågningen og vurderingen under det 
europæiske semester på grundlag af artikel 
12 i forordning (EU) nr. 472/2013 eller er 
underlagt tilsyn i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002, skal 
bestemmelserne i nærværende forordning 
anvendes på medlemsstaten i forbindelse 
med de prioriteter, der identificeret af 
Kommissionen og uafhængige eksperter.
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fastsat efter forordningerne.

Or. en

Ændringsforslag 185
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Forordningen giver ikke mulighed 
for at finansiere offentlige 
investeringsprojekter, der er uforenelige 
med klima- og 
miljømålene.Medlemsstaterne udarbejder 
i deres nationale genopretnings- og 
resiliensplaner en liste over investeringer 
og udgiftskategorier, der ikke er 
berettigede til finansiering, herunder som 
minimum følgende:
a) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer
b) investeringer i forbindelse 
med produktion, forarbejdning, 
distribution, lagring eller forbrænding af 
bioenergibrændstoffer fra hele træer, 
herunder i form af piller, og fødevare- 
eller foderafgrøder
c) investeringer, der involverer aktiviteter 
med anvendelse af levende dyr til forsøg 
og videnskabelige formål, for så vidt som 
det ikke er muligt at sikre overholdelsen 
af den europæiske konvention om 
beskyttelse af hvirveldyr, der anvendes til 
forsøg og andre videnskabelige formål.
d) investeringer, der involverer aktiviteter 
med anvendelse af levende dyr til 
underholdning
e) investeringer i husdyravl, medmindre 
der diversificeres til blandet landbrug, 
herunder skovlandbrug, og 
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belægningsgraden sænkes
f) vandkraft, med undtagelse af 
investeringer i modernisering med 
naturlignende fiskepassager
g) fiskeri og forarbejdning af fisk, 
medmindre det udføres med fartøjer 
under 12 m, der anvendes til fiskeri 
omfattet af en områdeplan for nærfiskeri, 
og den videnskabeligt fastslåede 
maksimalt bæredygtige fangst respekteres
h) akvakultur og forarbejdning undtagen 
i seminaturlige vådområder eller lukkede 
recirkulationssystemer, som udelukkende 
anvender vegetabilsk foder
i) udvidelse af transportkapacitet
j) investeringer i skovværdikæder, 
medmindre de er knyttet til produktions- 
og høstmetoderne i overensstemmelse med 
retningslinjerne for biodiversitetsvenlig 
praksis inden for skovrejsning, 
genplantning af skov og skovforvaltning i 
bedre harmoni med naturen1a

k) andre skovrejsningsprojekter end dem, 
der opfylder betingelserne i artikel 6 i den 
delegerede forordning 807/2014
l) investeringer i udbygning af 
kunstvanding i afstrømningsområder, 
hvor vandområdernes kvantitative tilstand 
er fastslået som mindre end god i 
overensstemmelse med den ajourførte 
vandområdeplan, der er forenelig med 
vandrammedirektivet
m) store projekter, som medlemsstaterne 
har foreslået til finansiering under 
samhørighedspolitikken inden for de 
nuværende, fremtidige eller tidligere 
flerårige finansielle rammer, og som ikke 
blev anset for at være berettigede til 
finansiering.
_________________
1a Bilag til biodiversitetesstrategien 
(COM(2020) 380 final), retningslinjerne 
vil blive offentliggjort i 2021 (vejledende 
tidsplan)
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Or. en

Ændringsforslag 186
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De nationale genopretnings- og 
resiliensplaner, der vedtages i henhold til 
artikel 15 i denne forordning, skal være i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet og EU-
klassificeringssystemet, der blev indført 
ved forordning (EU) 2020/852, og 
overholde princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade som omhandlet i nævnte 
forordning. Ingen af de aktiviteter og 
foranstaltninger, der gennemføres i 
henhold til de nationale genopretnings- 
og resiliensplaner, bør væsentligt skade 
miljømålene i EU-klassificeringssystemet, 
der blev indført ved forordning (EU) 
2020/852. Investeringer i forbindelse med 
udvinding, produktion, forarbejdning, 
distribution, lagring, transport, 
transmission eller forbrænding af fossile 
brændstoffer er udelukket.

Or. en

Ændringsforslag 187
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den af den berørte medlemsstat 
forelagte genopretnings- og resiliensplan 
skal udgøre et bilag til dens nationale 
reformprogram skal indgives officielt 
senest den 30. april. Medlemsstaterne kan 

2. Den af den berørte medlemsstat 
forelagte genopretnings- og resiliensplan 
skal indgives officielt senest ... [tre 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden]. Medlemsstaterne kan 
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indgive udkast til planer fra den 15. 
oktober det foregående år sammen med 
budgetforslaget for det følgende år.

indgive udkast til planer fra den 15. 
oktober 2020.

Or. en

Ændringsforslag 188
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 189
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en



AM\1212482DA.docx 9/87 PE657.228v01-00

DA

Ændringsforslag 190
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

litra a) bør erstattes af litra c)

Or. en

Ændringsforslag 191
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens, hvordan den 
overholder de retningslinjer om ikke at 
gøre væsentlig skade, der er fastsat i 
denne forordning, og en forklaring af, 
hvordan planen i væsentlig grad vil 
mindske investeringsunderskuddet med 
hensyn til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi. I de tilfælde, hvor faciliteten 
anvendes til at støtte en virksomhed i en 
højemissionssektor, skal medlemsstaterne 
oplyse, hvordan virksomheden planlægger 
at tilpasse sin forretningsmodel til 
Parisaftalen og Unionens dertil knyttede 
klimamål, herunder gennem 
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virksomhedens offentliggørelse af 
omstillingsplaner

Or. en

Ændringsforslag 192
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
bæredygtige vækstpotentiale, jobskabelse 
og økonomiske, miljømæssige og sociale 
resiliens, navnlig med henblik på at styrke 
dens resiliens og mindske dens sårbarhed 
over for de negative virkninger af 
klimaændringerne, afbøder krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser og 
medvirker til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og 
konvergens

Or. en

Ændringsforslag 193
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, fremmer bæredygtig vækst 
og medvirker til at forbedre den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens
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litra b) bør erstattes af litra a)

Or. en

Ændringsforslag 194
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 195
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 196
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

i) Unionens klima- og miljømål, navnlig 
hvordan:
- omstillingen med henblik på at nå 
Unionens klimamål for 2030 og overholde 
målet om klimaneutralitet i Unionen 
senest i 2050 i overensstemmelse med 
[forordning (EU) 2020/XXX om 
rammerne for opnåelse af 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")]
- foranstaltningerne overholder princippet 
om ikke at gøre væsentlig skade som 
omhandlet i forordning (EU) 2020/852
- foranstaltningerne vil bidrage til at nå 
klimamainstreamingmålet på 37 % i hver 
genopretnings- og resiliensplan og i 
væsentlig grad mindske underskuddet i 
klimavenlige investeringer, i givet fald ved 
anvendelse af EU-klassificeringssystemet, 
der blev indført ved forordning (EU) 
2020/852,og
ii) den digitale omstilling eller til 
håndteringen af de dermed forbundne 
udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 197
Sirpa Pietikäinen

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

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

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne og den digitale 
omstilling eller til håndteringen af de 
dermed forbundne udfordringer, herunder 
en redegørelse angående:
i) deres overensstemmelse med Unionens 
mål om klimaneutralitet og 
mellemliggende mål som fastsat i artikel 2 
i [forordning 2020/XXX om rammerne for 
opnåelse af klimaneutralitet og om 
ændring af forordning (EU) 2018/1999 
("den europæiske klimalov")]
ii) deres bidrag til opfyldelsen af 
Unionens og de nationale målsætninger 
og mål som fastsat i [forordning 
2020/XXX om rammerne for opnåelse af 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")]
iii) den planlagte anvendelse af dem til 
gennemførelse af den integrerede 
nationale energi- og klimaplan og 
Kommissionens henstillinger vedrørende 
den integrerede nationale energi- og 
klimaplan
iv) deres bidrag til en ajourføring af den 
integrerede nationale energi- og 
klimaplan som omhandlet i artikel 14 i 
forordning (EU) 2018/1999 for at øge 
dens ambitionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 198
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 199
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen er i 
overensstemmelse med en tilgang, der går 
ud på at begrænse den globale 
temperaturstigning til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau, og hvordan de 
forventes at bidrage til opfyldelsen af 
Unionens klima- og miljømål eller til 
håndteringen af de dermed forbundne 
udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 200
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

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

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne omstilling

Or. en

Ændringsforslag 201
Petros Kokkalis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 202
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Christophe Hansen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 203
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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 15 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til at styrke sundhedspleje- og 
sundhedssystemernes modstandsdygtighed 
over for fremtidige pandemier, forbedre 
sundhedstilstanden i samfundet og give 
sundere mennesker, der dermed er mindre 
modtagelige for sundhedstrusler

Or. en

Ændringsforslag 204
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en detaljeret redegørelse for, 
hvordan foranstaltningerne forventes at 
sikre, at mindst 40 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til at integrere 
klima- og biodiversitetsrelaterede 
foranstaltninger og mål for miljømæssig 
bæredygtighed i overensstemmelse med 
artikel 14, stk. 1 og 2

Or. en

Ændringsforslag 205
Petros Kokkalis

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

ca) en begrundelse for 
foranstaltningernes overensstemmelse 
med målene i den europæiske grønne pagt 
og vejen til klimaneutralitet som fastlagt 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 206
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) planlagte delmål med henblik på at 
nå miljømålene og -målsætningerne i den 
europæiske grønne pagt og dens strategier 
og lovgivningsinitiativer

Or. en

Ændringsforslag 207
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 208
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) foranstaltningerne vil bidrage til at 
nå målet om biodiversitetsudgifter på 
10 %

Or. en

Ændringsforslag 209
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 210
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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



AM\1212482DA.docx 19/87 PE657.228v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 211
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en påvisning af, at de planlagte 
reformer og investeringer, der indgår i 
planen, er i overensstemmelse med 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade som omhandlet i forordning (EU) 
2020/852

Or. en

Ændringsforslag 212
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den digitale omstilling

Or. en

Ændringsforslag 213
Bas Eickhout
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en redegørelse for, hvordan 
kønsaspektet er integreret i hele planen, 
og hvordan det bidrager til 
kønsbalanceret vækst og jobskabelse

Or. en

Ændringsforslag 214
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Roberta Metsola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 215
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fire 
år og for investeringernes vedkommende 
over en periode på højst syv år

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 216
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fire år 
og for investeringernes vedkommende 
over en periode på højst syv år

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne og investeringerne

Or. en

Ændringsforslag 217
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fire år 
og for investeringernes vedkommende over 
en periode på højst syv år

d) påtænkte tidsbundne og 
videnskabeligt baserede delmål og slutmål 
og en vejledende tidsplan for 
gennemførelsen af reformerne over en 
periode på højst fire år og for 
investeringernes vedkommende over en 
periode på højst syv år

Or. en

Ændringsforslag 218
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fire år 
og for investeringernes vedkommende over 

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode indtil den 31. 
december 2024 og for investeringernes 



PE657.228v01-00 22/87 AM\1212482DA.docx

DA

en periode på højst syv år vedkommende over en periode indtil den 
31. december 2027

Or. en

Ændringsforslag 219
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en liste over ikke-støtteberettigede 
projekter og typer af transaktioner, der 
som minimum omfatter de typer, der er 
anført i artikel 14

Or. en

Ændringsforslag 220
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de reformer og investeringsprojekter, 
der er omfattet af den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan (også 
benævnt "genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger"), behørigt begrundet og 
med angivelse af, hvordan de står mål med 
den forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de reformer og investeringsprojekter, 
der er omfattet af den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan (også 
benævnt "genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger"), behørigt begrundet og 
med angivelse af, hvordan de står mål med 
den forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, og omkostningerne ved 
manglende handling med hensyn til miljø- 
og klimaomstilling

Or. en

Ændringsforslag 221
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Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de reformer og investeringsprojekter, 
der er omfattet af den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan (også 
benævnt "genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger"), behørigt begrundet og 
med angivelse af, hvordan de står mål med 
den forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de kontracykliske reformer og 
investeringsprojekter, der er omfattet af 
den indgivne genopretnings- og 
resiliensplan (også benævnt 
"genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger"), behørigt 
begrundet og med angivelse af, hvordan de 
står mål med den forventede virkning for 
økonomien og beskæftigelsen

Or. en

Ændringsforslag 222
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) andelen af de anslåede 
samlede omkostninger til genopretnings- 
og resiliensplanen som omhandlet i litra 
f), der er afsat til bæredygtige økonomiske 
aktiviteter som defineret i forordning 
(EU) 2020/852, differentieret efter 
miljømål

Or. en

Ændringsforslag 223
Michal Wiezik

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

i) en begrundelse for genopretnings- 
og resiliensplanens sammenhæng

i) en begrundelse for genopretnings- 
og resiliensplanens 
overordnede sammenhæng og dens 
sammenhæng med den europæiske 
grønne pagt

Or. en

Ændringsforslag 224
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

j) den berørte medlemsstats ordninger 
for effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder de foreslåede tidsbundne og 
videnskabsbaserede delmål og slutmål 
samt bæredygtighedsindikatorerne, med 
henblik på at måle fremskridtene i retning 
af miljømålene og i overensstemmelse 
med EU-klassificeringssystemet, der blev 
indført ved forordning (EU) 2020/852

Or. en

Ændringsforslag 225
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Mindst 40 % af de 
anslåede samlede omkostninger til 
genopretnings- og resiliensplanen som 
omhandlet i stk. 2, litra f), skal afsættes til 
aktiviteter, der i væsentlig grad bidrager 
til modvirkning af eller tilpasning til 
klimaændringer, jf. artikel 10 og 11 i 
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forordning (EU) 2020/852. Mindst 10 % 
af de anslåede samlede omkostninger til 
genopretnings- og resiliensplanen skal 
desuden afsættes til aktiviteter, der i 
væsentlig grad bidrager til et af de andre 
miljømål i henhold til nævnte forordning.

Or. en

Ændringsforslag 226
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Inden vedtagelse af genopretnings- 
og resiliensplanen skal medlemsstaterne 
høre interessenter, herunder økonomiske 
partnere og arbejdsmarkedets parter, 
repræsentanter for civilsamfundet, 
eksperter, forskningsinstitutioner, 
arbejdsgivere, fagforeninger og 
fællesskabsbaserede organisationer, i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
[forordning (EU) 2020/XXX om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og 
om finansielle regler for nævnte fonde og 
for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden 
for Intern Sikkerhed og instrumentet for 
grænseforvaltning og visa ("forordningen 
om fælles bestemmelser")]. 
Genopretnings- og resiliensplanen skal 
godkendes af det relevante nationale 
parlament.

Or. en

Ændringsforslag 227
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner sikrer medlemsstaterne 
overensstemmelse med artikel 107 i TEUF 
og den retlige ramme for statsstøtte. 
Medlemsstaterne kan anmode 
Kommissionen om at organisere en 
udveksling af bedste praksis, for at den 
anmodende medlemsstat kan drage fordel 
af andre medlemsstaters erfaringer. 
Medlemsstaterne kan også anmode om 
teknisk støtte under instrumentet for 
teknisk støtte i overensstemmelse med den 
relevante forordning.

Or. en

Ændringsforslag 228
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hver medlemsstat organiserer et 
partnerskab med de kompetente regionale 
og lokale myndigheder, civilsamfundet, 
miljøpartnere og organer, som er 
ansvarlige for at fremme social inklusion, 
grundlæggende rettigheder, rettigheder 
for personer med handicap, ligestilling 
mellem kønnene og ikke-
forskelsbehandling. Medlemsstaterne 
inddrager disse partnere i forberedelsen, 
gennemførelsen og overvågningen af 
genopretning og resiliens. Partnerskabet 
organiseres og gennemføres i 
overensstemmelse med Kommissionens 
delegerede forordning (EU) nr. 
240/20141a.
_________________
1a Kommissionens delegerede forordning 
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(EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om 
den europæiske adfærdskodeks for 
partnerskab inden for rammerne af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
(EUT L 74 af 14.3.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 229
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen skal via en 
offentlig onlineplatform gøre udkast og 
endelige versioner af de nationale 
genopretnings- og resiliensplaner 
tilgængelige, inklusive eventuelle 
henstillinger, den fremsætter med henblik 
på at forbedre disse planer, inden den 
godkender dem.

Or. en

Ændringsforslag 230
Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, 
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 

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

om teknisk støtte modtaget via 
instrumentet for teknisk støtte.

Or. en

Ændringsforslag 231
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 232
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

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

3. Kommissionen 
vurderer betydningen af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til 
omstillingen i retning af en bæredygtig og 
klimaneutral europæisk økonomi senest i 
2050 og dens digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 233
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen vurderer 
betydningen af og sammenhængen i 
genopretnings- og resiliensplanen og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 234
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen vurderer 
betydningen af og sammenhængen i 
genopretnings- og resiliensplanen og dens 
bidrag til den grønne pagt og den grønne 
og den digitale omstilling og tager med 
henblik herpå hensyn til følgende kriterier:
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Or. en

Ændringsforslag 235
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 236
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) om genopretnings- og 
resiliensplanen er i overensstemmelse 
med denne forordnings 
anvendelsesområde, jf. artikel 3

Or. en

Ændringsforslag 237
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 

udgår
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effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

Or. en

Ændringsforslag 238
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

litra a) erstattes af litra d)

Or. en

Ændringsforslag 239
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 240
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Begrundelse

Der kan ikke være en ideologisk betingelse for modtagelse af støtte, som i første række skal 
tilpasses til de økonomiske, sociale og sundhedsmæssige behov, navnlig i den nuværende 
situation med covid-19-pandemien.

Ændringsforslag 241
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til

i) Unionens klima- og miljømål, navnlig 
hvordan:
- foranstaltningerne bidrager til 
omstillingen med henblik på at nå 
Unionens klimamål for 2030 og overholde 
målet om klimaneutralitet i Unionen 
senest i 2050 i overensstemmelse med 
[forordning (EU) 2020/XXX om 
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rammerne for opnåelse af 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")]
- foranstaltningerne overholder princippet 
om ikke at gøre væsentlig skade som 
omhandlet i forordning (EU) 2020/852
- foranstaltningerne vil bidrage til at nå 
klimamainstreamingmålet på 37 % i hver 
genopretnings- og resiliensplan og i 
væsentlig grad mindske underskuddet i 
klimavenlige investeringer, i givet fald ved 
anvendelse af EU-klassificeringssystemet, 
der blev indført ved forordning (EU) 
2020/852,og
ii) den digitale omstilling eller til at 
håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 242
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 243
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) hvordan planen effektivt bidrager 
til den grønne og den digitale omstilling i 
overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet, der blev indført 
ved forordning (EU) 2020/852, og 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade som omhandlet i nævnte 
forordning, og hvordan planen bidrager 
til målene i de nationale klima- og 
energiplaner og til omstillingen til 
klimaneutralitet i 2030 eller senest i 2050 
og til de mål, der er fastsat i henhold til 
[forordning (EU) 2020/XXX oom 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og 
om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")]

Or. en

Ændringsforslag 244
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) om planen er i overensstemmelse 
med en tilgang, der går ud på at begrænse 
den globale temperaturstigning til 1,5 °C 
over det førindustrielle niveau, navnlig 
med hensyn til potentielle 
kulstofbindingsseffekter, og om den 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til opfyldelsen af Unionens 
klima- og miljømål og til at håndtere de 
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dermed forbundne udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 245
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Christophe Hansen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til at 
håndtere udfordringerne fra 
anvendelsesområdet og målsætningerne i 
artikel 3 og 4

Or. en

Ændringsforslag 246
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Kommissionen udarbejder et 
resumé af vurderingerne, der skitserer, 
om aktiviteterne i planerne overholder 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade som omhandlet i forordning (EU) 
2020/852. Kommissionen udarbejder også 
en vurdering af, om planerne opfylder de 
mål vedrørende klimaet og miljøet, der er 
fastsat i artikel 4. Kommissionen 
offentliggør disse vurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 247
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Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen på korrekt vis 
anerkender støtteberettigede 
foranstaltninger og ikke indeholder ikke-
støtteberettigede investeringer, der som 
minimum omfatter dem, der er anført i 
artikel 14 i denne forordning.
Kommissionen vurderer planen og sikrer 
sammen med en medlemsstat, at der ikke 
foretages investeringer, som ikke er i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og 
gennemførelsen af den europæiske 
grønne pagt og den grønne og den digitale 
omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 248
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne omstilling eller til at håndtere 
de dermed forbundne udfordringer, og om 
mindst 40 % af det beløb, der anmodes om 
til genopretnings- og resiliensplanen, 
bidrager til at integrere klima- og 
biodiversitetsrelaterede foranstaltninger 
og mål for miljømæssig bæredygtighed på 
grundlag af den metode, som 
Kommissionen har fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 1a

Or. en
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Ændringsforslag 249
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 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
at styrke sundhedspleje- og 
sundhedssystemernes modstandsdygtighed 
over for fremtidige pandemier, forbedrer 
sundhedstilstanden i samfundet og giver 
sundere mennesker, der dermed er mindre 
modtagelige for sundhedstrusler

Or. en

Ændringsforslag 250
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 251
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag



PE657.228v01-00 38/87 AM\1212482DA.docx

DA

ba) foranstaltningerne vil bidrage til at 
nå målet om biodiversitetsudgifter på 10 
%

Or. en

Ændringsforslag 252
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om planen er i overensstemmelse 
med og bidrager til de nationale 
reformprogrammer, de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/1999, 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under Fonden for Retfærdig 
Omstilling, partnerskabsaftalerne og de 
operationelle programmer under andre 
EU-fondene

Or. en

Ændringsforslag 253
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om medlemsstaternes begrundelse 
med henblik på at påvise, at alle planlagte 
reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen er i 
overensstemmelse med princippet om ikke 
at gøre væsentlig skade som omhandlet i 
forordning (EU) 2020/852

Or. en
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Ændringsforslag 254
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
de digitale omstillinger eller til at 
håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 255
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

litra d) bør erstattes af litra a)

Or. en

Ændringsforslag 256
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 257
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 258
Sirpa Pietikäinen

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

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

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er tilstrækkelig til 
de nødvendige fremskridt i retning af 
miljømålene og plausibel med hensyn til 
indvirkningen på økonomien og 
beskæftigelsen

Or. en

Ændringsforslag 259
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 260
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) om overslaget over de 
omkostninger ved genopretnings- og 
resiliensplanen, der er afsat til miljømål, 
er troværdigt og opfylder kravene i artikel 
15, stk. 3a

Or. en
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Ændringsforslag 261
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, som er i 
overensstemmelse med den europæiske 
grønne pagt

Or. en

Ændringsforslag 262
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 263
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) om alle relevante interessenter er 
blevet hørt på behørig vis som fastsat i 
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artikel 15

Or. en

Ændringsforslag 264
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) om de ordninger, som den berørte 
medlemsstat har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede tidsbundne og videnskabeligt 
baserede delmål og slutmål samt 
bæredygtighedsindikatorerne.

Or. en

Ændringsforslag 265
Edina Tóth, András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til vigtig 
infrastrukturudvikling, især i de 
medlemsstater, hvor BNP pr. indbygger 
ligger under EU-gennemsnittet, og hvor 
den offentlige gæld er bæredygtig

Or. en

Begrundelse

Mindre velstående medlemsstater med et relativt lavere gældsniveau har større behov for 
infrastrukturinvesteringer end strukturreformer med henblik på at booste økonomien og 
mindske krisens virkninger.
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Ændringsforslag 266
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) medlemsstatens efterlevelse af de 
EU-værdier, der er nedfældet i artikel 2 i 
TEU.

Or. en

Ændringsforslag 267
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med henblik på at vurdere, om den 
genopretnings- og resiliensplan, som en 
medlemsstat har indgivet, effektivt 
bidrager til den grønne omstilling som 
omhandlet i artikel 16, stk. 3, litra b), 
anvender Kommissionen værktøjerne og 
kriterierne i EU-klassificeringssystemet, 
der blev indført ved forordning (EU) 
2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 268
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 

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

resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Afgørelsen træffes 
på grundlag af evalueringen af 
genopretnings- og resiliensplanen og 
kommunikationen med den pågældende 
medlemsstat, herunder eventuelle 
korrektioner. Hvis Kommissionens 
vurdering af en genopretnings- og 
resiliensplan er positiv, fastsættes det i 
afgørelsen, hvilke reformer og 
investeringsprojekter medlemsstaten skal 
gennemføre, herunder delmål og slutmål, 
og det finansielle bidrag, der tildeles 
henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 269
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 270
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 271
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 272
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den berørte medlemsstat 
anmoder om lånestøtte, fastsættes også 
lånestøttebeløbet i afgørelsen, jf. artikel 12, 
stk. 4 og 5, samt de yderligere reformer og 
investeringsprojekter, som medlemsstaten 
skal gennemføre ved hjælp af lånestøtten, 
herunder også de yderligere delmål og 
slutmål.

2. Hvis den berørte medlemsstat 
anmoder om lånestøtte, fastsættes også 
lånestøttebeløbet i afgørelsen, jf. artikel 12, 
stk. 4 og 5, samt de yderligere 
kontracykliske reformer og 
investeringsprojekter, som medlemsstaten 
skal gennemføre ved hjælp af lånestøtten, 
herunder også de yderligere delmål og 
slutmål.

Or. en

Ændringsforslag 273
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
tildeles den berørte medlemsstat ikke noget 
finansielt bidrag, og denne artikels stk. 5 
finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 274
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 

c) Genopretnings- og resiliensplanen 
skal i første række opfylde de økonomiske, 
sociale og sundhedsmæssige behov, for at 
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tildeles den berørte medlemsstat ikke noget 
finansielt bidrag.

der kan tildeles den berørte medlemsstat et 
finansielt bidrag.

Or. es

Begrundelse

Der kan ikke være en ideologisk betingelse for modtagelse af støtte, som i første række skal 
tilpasses til de økonomiske, sociale og sundhedsmæssige behov, navnlig i den nuværende 
situation med covid-19-pandemien.

Ændringsforslag 275
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det finansielle bidrag, der skal 
udbetales i trancher, så snart 
medlemsstaten på tilfredsstillende vis har 
gennemført de relevante delmål og 
slutmål, som er udpeget i relation til 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen

a) det finansielle bidrag, der skal 
udbetales i trancher, så snart 
medlemsstaten på tilfredsstillende vis har 
gennemført de tidsbundne og 
videnskabeligt baserede delmål og slutmål, 
som er udpeget i relation til 
gennemførelsen af genopretnings-, 
omstillings- og resiliensplanen

Or. en

Ændringsforslag 276
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskrivelsen af reformerne og af 
investeringsprojekterne og beløbet for 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger

b) beskrivelsen af reformerne og af 
investeringsprojekterne og beløbet for 
genopretnings-, omstillings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger og omkostningerne ved 
manglende handling med hensyn til 
bæredygtighed
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Or. en

Ændringsforslag 277
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskrivelsen af reformerne og af 
investeringsprojekterne og beløbet for 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger

b) beskrivelsen af de kontracykliske 
reformer og af investeringsprojekterne og 
beløbet for genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 278
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra c – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) for så vidt angår gennemførelsen 
af reformerne, skal den periode, inden for 
hvilken disse skal være gennemført, 
ophøre senest fire år efter vedtagelsen af 
afgørelsen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 279
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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e) de relevante indikatorer 
vedrørende opfyldelse af de planlagte 
delmål og slutmål og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 280
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de relevante indikatorer 
vedrørende opfyldelse af de planlagte 
delmål og slutmål og

e) de harmoniserede 
bæredygtighedsindikatorer vedrørende 
opfyldelse af de planlagte delmål og 
slutmål og

Or. en

Ændringsforslag 281
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) ordningerne for, hvordan 
Kommissionen får adgang til de 
underliggende relevante data.

f) ordningerne for, hvordan 
Kommissionen får adgang til de 
underliggende relevante data og 
uafhængige, reviderede rapporter.

Or. en

Ændringsforslag 282
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet 
vurdering.

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, ledsages afgørelsen af en 
behørigt begrundet vurdering. Den 
berørte medlemsstat kan indgive en anden 
genopretnings- og resiliensplan og kan 
også anvende instrumentet for teknisk 
støtte.

Or. en

Ændringsforslag 283
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering.

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest tre måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 284
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ordningerne og tidsplanen for 
gennemførelsen, jf. litra d), de relevante 
indikatorer vedrørende opnåelsen af de 
planlagte delmål og slutmål, jf. litra e), 
ordningerne for Kommissionens adgang til 
de underliggende data, jf. litra f), og, hvis 
det er relevant, de yderligere delmål og 
slutmål vedrørende udbetalingen af 
lånestøtten, jf. stk. 4, litra g), illustreres 

6. Ordningerne og tidsplanen for 
gennemførelsen, jf. litra d), ordningerne for 
Kommissionens adgang til de 
underliggende data, jf. litra f), og, hvis det 
er relevant, de yderligere delmål og slutmål 
vedrørende udbetalingen af lånestøtten, jf. 
stk. 4, litra g), illustreres yderligere i en 
operationel ordning, der aftales af den 
berørte medlemsstat og Kommissionen 
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yderligere i en operationel ordning, der 
aftales af den berørte medlemsstat og 
Kommissionen efter vedtagelsen af 
afgørelsen i stk. 1.

efter vedtagelsen af afgørelsen i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 285
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 286
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest tre måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

Or. en
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Ændringsforslag 287
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest fire måneder efter 
den officielle indgivelse af anmodningen 
efter at have givet den berørte 
medlemsstat mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 288
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest seks måneder efter den 
seneste ajourføring af deres integrerede 
nationale energi- og klimaplaner som 
omhandlet i artikel 14 i forordning (EU) 
2018/1999 [forvaltningsforordningen] 
ajourfører medlemsstaterne deres 
genopretnings- og resiliensplaner for at 
afspejle det øgede ambitionsniveau i de 
pågældende ajourførte nationale energi- 
og klimaplaner.

Or. en

Ændringsforslag 289
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Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, og forudsat at der er 
midler til rådighed. De i denne artikel 
omhandlede kommissionsafgørelser 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 27, stk. 2.

2. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne. De i denne artikel 
omhandlede kommissionsafgørelser 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 27, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 290
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 291
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 292
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 293
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 294
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis forpligtelserne tilsidesættes, 
herunder princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade som omhandlet i 
forordning (EU) 2020/852, og der ikke 
træffes de nødvendige foranstaltninger 
som fastlagt i omstillingsplanen, inddrives 
de betalte trancher fra den 
berørte medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 295
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 296
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 297
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 298
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
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 299
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 300
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den berørte medlemsstat skal årligt 
aflægge rapport om de fremskridt, der 
gøres med gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne, 
herunder den i artikel 17, stk. 6, 
omhandlede operationelle ordning.

Or. en

Ændringsforslag 301
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, og fremskridt i 
overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet, der blev indført 
ved forordning (EU) 2020/85, herunder 
den i artikel 17, stk. 6, omhandlede 
operationelle ordning. I den forbindelse 
skal medlemsstaternes kvartalsvise 
rapporter afspejles på passende vis i de 
nationale reformprogrammer, der skal 
anvendes som et redskab til rapportering 
om de fremskridt, der gøres med 
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gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 302
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 303
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 304
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan deltage i 
kommunikationsaktiviteter for at sikre 
synligheden af EU-finansieringen til den 
finansielle støtte, der påtænkes i den 
relevante genopretnings- og resiliensplan, 
herunder gennem fælles 
kommunikationsaktiviteter med de berørte 
nationale myndigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 305
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 306
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En gang om året forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en årsrapport om gennemførelsen af 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning.

1. En gang om året forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en årsrapport om gennemførelsen af 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning, navnlig medlemsstaternes 
fremskridt med hensyn til målene i EU-
klassificeringssystemet, der blev indført 
ved forordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 307
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings-, 
omstillings- og resiliensplaner under 
faciliteten og overholdelsen af princippet 
om ikke at gøre væsentlig skade som 
omhandlet i forordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 308
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidraget fra de beløb, der er rejst 
under EU-genopretningsinstrumentet, til 
opnåelse af facilitetens mål.

b) bidraget fra de beløb, der er rejst 
under EU-genopretningsinstrumentet, til 
opnåelse af facilitetens mål, navnlig den 
bæredygtige omstilling.
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Or. en

Ændringsforslag 309
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) bidraget til opfyldelse af Unionens 
klima- og bæredygtighedspolitiske mål, 
navnlig Unionens klimamål som fastsat i 
[forordning (EU) 2020/XXX om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og 
om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")] 
og de prioriteter, der er fastsat i de 
nationale klima- og energiplaner

Or. en

Ændringsforslag 310
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) andelen af faciliteten, der bidrager 
til Unionens klima- og miljømål, i givet 
fald ved anvendelse af de kriterier, der er 
fastsat i forordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 311
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 312
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Evalueringsrapporten skal navnlig 
indeholde en vurdering af, i hvor stort 
omfang målene er nået, samt af 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi. Der skal i 
rapporten tillige tages stilling til, i hvilken 
udstrækning alle de forskellige mål og 
tiltag fortsat er relevante.

2. Evalueringsrapporten skal navnlig 
indeholde en vurdering af, i hvor stort 
omfang målene er nået, og af effektiviteten 
af ressourceudnyttelsen.

Or. en

Ændringsforslag 313
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det er relevant, skal 
evalueringen ledsages af et forslag til 
ændring af denne forordning.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 314
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Den efterfølgende 
evalueringsrapport skal bestå af en samlet 
vurdering af de instrumenter, der oprettes 
ved denne forordning, og indeholde 
oplysninger om virkningerne på lang sigt, 
navnlig med henblik på opfyldelsen af 
Unionens klima- og miljømål.

Or. en

Ændringsforslag 315
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 316
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Forslag til forordning
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Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 317
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende de instrumenter, der oprettes 
ved denne forordning, samt tiltag og 
resultater i forbindelse hermed. De 
finansielle midler, der afsættes til de 
instrumenter, der oprettes ved denne 
forordning, skal også bidrage til den 
institutionelle formidling af Unionens 
politiske prioriteter, for så vidt som de 
vedrører målene i artikel 4.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 318
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Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— befolkning — demografisk tendens

Or. en

Ændringsforslag 319
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelse og fremskridt i retning af en 
bæredygtig omstilling i overensstemmelse 
med EU-klassificeringssystemet, der blev 
indført ved forordning (EU) 2020/852

Or. en

Ændringsforslag 320
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II - punkt 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse vurderingsretningslinjer har til 
formål sammen med forordningen at danne 
grundlag for en gennemsigtig og rimelig 
vurdering fra Kommissionens side af 
forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne 
fremlægger, og for fastsættelse af det 
finansielle bidrag i overensstemmelse med 
de målsætninger og eventuelle andre 
relevante krav, der er fastsat i denne 
forordning. Retningslinjerne udgør navnlig 

Disse vurderingsretningslinjer har til 
formål sammen med forordningen at danne 
grundlag for en gennemsigtig og rimelig 
vurdering fra Kommissionens side af 
forslag til genopretnings-, resiliens- og 
omstillingsplaner, som medlemsstaterne 
fremlægger, og for fastsættelse af det 
finansielle bidrag i overensstemmelse med 
de målsætninger og eventuelle andre 
relevante krav, der er fastsat i denne 
forordning. Retningslinjerne udgør navnlig 
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grundlaget for anvendelsen af 
vurderingskriterierne og fastsættelsen af 
det finansielle bidrag, som er omhandlet i 
henholdsvis artikel 16, stk. 3, og artikel 17, 
stk. 3.

grundlaget for anvendelsen af 
vurderingskriterierne og fastsættelsen af 
det finansielle bidrag, som er omhandlet i 
henholdsvis artikel 16, stk. 3, og artikel 17, 
stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 321
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nærmere at beskrive 
vurderingskriterierne og etablere et 
ratingsystem, der skal fastsættes med 
henblik på at sikre en rimelig og 
gennemsigtig proces, og

b) nærmere at beskrive 
vurderingskriterierne og etablere et 
ratingsystem i overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet, der blev indført 
ved forordning (EU) 2020/852, der skal 
fastsættes med henblik på at sikre en 
rimelig og gennemsigtig proces, og

Or. en

Ændringsforslag 322
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II - punkt 1 - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinjerne er et redskab til at lette 
Kommissionens vurdering af de forslag til 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne indgiver, og til at sikre, at 
genopretnings- og resiliensplanerne støtter 
reformer og offentlige investeringer, der er 
relevante og giver høj merværdi, samtidig 
med at der sikres ligebehandling blandt 
medlemsstaterne.

Retningslinjerne er et redskab til at lette 
Kommissionens vurdering af de forslag til 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne indgiver, og til at sikre, at 
genopretnings- og resiliensplanerne støtter 
reformer og offentlige investeringer med 
henblik på bæredygtig omstilling, der er 
relevante og giver høj merværdi, samtidig 
med at der sikres ligebehandling blandt 
medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 323
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen betydningen af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen betydningen af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til 
omstillingen i retning af en bæredygtig og 
klimaneutral europæisk økonomi senest i 
2050 og dens digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 324
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen betydningen af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen betydningen af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og tager med henblik herpå 
hensyn til følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 325
Bas Eickhout

Forslag til forordning
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Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) om genopretnings- og 
resiliensplanen er i overensstemmelse 
med denne forordnings 
anvendelsesområde, jf. artikel 3

Or. en

Ændringsforslag 326
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 327
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

litra a) erstattes af litra d)

Or. en

Ændringsforslag 328
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 329
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 330
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) om planen er i overensstemmelse 
med en tilgang, der går ud på at begrænse 
den globale temperaturstigning til 1,5 °C 
over det førindustrielle niveau, navnlig 
med hensyn til potentielle 
kulstofbindingsseffekter, og om den 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til opfyldelsen af Unionens 
klima- og miljømål og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 331
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) om planen effektivt bidrager til den 
grønne og den digitale omstilling og til at 
håndtere de dermed forbundne 
udfordringer i overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet, der blev indført 
ved forordning (EU) 2020/852, og 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade som omhandlet i nævnte 
forordning, som en forudsætning for 
finansiering fra faciliteten

Or. en
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Ændringsforslag 332
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
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
at styrke sundhedspleje- og 
sundhedssystemernes modstandsdygtighed 
over for fremtidige pandemier, forbedrer 
sundhedstilstanden i samfundet og giver 
sundere mennesker, der dermed er mindre 
modtagelige for sundhedstrusler

Or. en

Ændringsforslag 333
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 334
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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bb) om medlemsstaternes begrundelse 
med henblik på at påvise, at alle planlagte 
reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen er i 
overensstemmelse med princippet om ikke 
at gøre væsentlig skade som omhandlet i 
forordning (EU) 2020/852

Or. en

Ændringsforslag 335
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
de digitale omstillinger eller til at 
håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 336
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, fremme bæredygtig vækst 
samt medvirke til at forbedre den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed
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litra d) bør erstattes af litra a)

Or. en

Ændringsforslag 337
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 338
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 339
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) om overslaget over de 
omkostninger ved genopretnings- og 
resiliensplanen, der er afsat til miljømål, 
er troværdigt og opfylder kravene i artikel 
15, stk. 3a

Or. en

Ændringsforslag 340
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 341
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) om alle relevante interessenter er 
blevet hørt på behørig vis som fastsat i 
artikel 15
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Or. en

Ændringsforslag 342
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) om de ordninger, som den berørte 
medlemsstat har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede tidsbundne og videnskabeligt 
baserede delmål og slutmål samt de 
harmoniserede 
bæredygtighedsindikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 343
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) medlemsstatens efterlevelse af de 
EU-værdier, der er nedfældet i artikel 2 i 
TEU.

Or. en

Ændringsforslag 344
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – punkt 2.1 – indledning

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

2.1 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i de 
specifikke rapporter udarbejdet af den 
berørte medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 345
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – punkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

2.1 bør erstattes af 2.4

Or. en

Ændringsforslag 346
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger, 
herunder finansielle aspekter, eller i andre 

— Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i 
medlemsstaternes specifikke rapporter, 
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relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, rettet til den 
berørte medlemsstat,

herunder finansielle aspekter,

Or. en

Ændringsforslag 347
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 348
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – punkt 2.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
specifikke rapporter udarbejdet af den 
berørte medlemsstat, og planen er en 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.
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Or. en

Ændringsforslag 349
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – punkt 2.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til delvist at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
specifikke rapporter udarbejdet af den 
berørte medlemsstat, og planen er en 
delvist tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.

Or. en

Ændringsforslag 350
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – punkt 2.1 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
specifikke rapporter udarbejdet af den 
berørte medlemsstat, og planen er ikke en 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.

Or. en
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Ændringsforslag 351
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – punkt 2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Anvendelsesområde
— Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer og til at gøre 
økonomiske eller sociale sektorer 
grønnere med henblik på at bidrage til at 
nå det overordnede mål om et 
klimaneutralt Europa senest i 2050,
eller
— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
økonomiske eller sociale sektorer
eller
— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
grønne og/eller den digitale omstilling 
forbundne udfordringer,
og
— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.
Rating
A – I høj grad
B – I moderat grad
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C – I ringe grad

Or. en

Ændringsforslag 352
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – punkt 2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til Unionens klima- 
og miljømål, navnlig omstillingen hen 
imod opfyldelse af Unionens 2030-
klimamål og målet om Unionens 
klimaneutralitet i 2050 i 
overensstemmelse med [forordning (EU) 
2020/XXX om rammerne for opnåelse af 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) nr. 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")] og de dermed 
forbundne udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 353
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López, Sara Cerdas

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – punkt 2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til omstillingen til en 
bæredygtig og klimaneutral europæisk 
økonomi senest i 2050 eller til at håndtere 
de dermed forbundne udfordringer

Or. en
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Ændringsforslag 354
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – punkt 2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 355
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – punkt 2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.2 Planen fremlægger foranstaltninger 
med henblik på at bidrage effektivt til den 
grønne og den digitale omstilling eller til at 
håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 356
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

— — Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer og til at gøre 
økonomiske eller sociale sektorer grønnere 
med henblik på at bidrage til opfyldelsen af 
Unionens klimamålsætninger og -mål 
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Europa senest i 2050, som fastsat i [forordning (EU) 2020/XXX 
om rammerne for at opnå klimaneutralitet 
og om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")] 
eller til Unionens miljømålsætninger og -
mål som fastsat i det seneste 
miljøhandlingsprogram

Or. en

Ændringsforslag 357
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López, Sara Cerdas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

— Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til opfyldelse af Unionens 
klima- og bæredygtighedspolitiske 
mål under hensyntagen til målene i de 
nationale klima- og energiplaner og 
Unionens klimamål som fastsat i 
[forordning (EU) 2020/XXX om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og 
om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")]

Or. en

Ændringsforslag 358
Alexandr Vondra

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer og til at gøre 
økonomiske eller sociale sektorer 

— Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage til det 
overordnede mål om drivhusgasneutralitet 
senest i 2050
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grønnere med henblik på at bidrage til at 
nå det overordnede mål om et 
klimaneutralt Europa senest i 2050,

Or. en

Ændringsforslag 359
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

— Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer og til at gøre 
økonomiske eller sociale sektorer grønnere 
med henblik på at bidrage til at nå det 
overordnede mål om et klimaneutralt 
Europa i 2030 eller senest i 2050, navnlig 
de mål, der 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 360
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

— 1- Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til reducering af de klima- og 
miljøvenlige 
investeringsunderskudssystemer og til at 
gøre økonomiske eller sociale sektorer 
grønnere med henblik på at bidrage til at nå 
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Europa senest i 2050, de overordnede mål om et klimaneutralt 
Europa senest i 2050 og andre mål, der er 
fastsat i henhold til [forordning (EU) 
2020/XXX om rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")],

Or. en


