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Ændringsforslag 361
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 – stk. 1 – afsnit 1 – første led

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 senest i 2050 og Unionens nye 
2030-klimamål i overensstemmelse med 
kriterierne i EU-klassificeringen, der er 
fastsat ved forordning (EU) 2020/852,

Or. en

Ændringsforslag 362
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller udgår
— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
økonomiske eller sociale sektorer

Or. en

Ændringsforslag 363
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller og

Or. en

Ændringsforslag 364
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller og

Or. en

Ændringsforslag 365
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 – stk. 1 – afsnit 2 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
økonomiske eller sociale sektorer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 366
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 – stk. 1 – afsnit 2 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— gennemførelsen af de påtænkte — 2- gennemførelsen af de påtænkte 
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foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
økonomiske eller sociale sektorer

foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
økonomiske eller sociale sektorer

Or. en

Ændringsforslag 367
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller og

Or. en

Ændringsforslag 368
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller og

Or. en

Ændringsforslag 369
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller og

Or. en
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Ændringsforslag 370
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

— 3 - gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de udfordringer, 
der følger af Unionens klima- og 
miljømål, navnlig omstillingen hen imod 
opfyldelse af Unionens 2030-klimamål og 
målet om Unionens klimaneutralitet 
senest i 2050 i overensstemmelse med 
[forordning (EU) nr. 2020/XXX om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og 
om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")] 
og den digitale omstilling,

Or. en

Ændringsforslag 371
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López, István Ujhelyi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige 
udfordringer, der følger af omstillingen til 
en bæredygtig klimaneutral europæisk 
økonomi,

Or. en



AM\1212485DA.docx 7/19 PE657.229v01-00

DA

Ændringsforslag 372
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
grønne omstilling forbundne udfordringer,

Or. en

Ændringsforslag 373
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger er i overensstemmelse 
med en tilgang, der fører til, at den 
globale temperaturstigning begrænses til 
1,5 °C over det førindustrielle niveau,

Or. en

Ændringsforslag 374
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

— 4 - gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.

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

Or. en

Ændringsforslag 375
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer, om de 
foranstaltninger, som foreslås i planen, 
kan forventes at nå det mål, der er fastsat 
i artikel 4, og om planen er i 
overensstemmelse med artikel 3 om 
anvendelsesområdet. Hvis det ikke er 
tilfældet, afviser Kommissionen planen.

Or. en

Ændringsforslag 376
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2a Planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den digitale omstilling eller til at håndtere 
de dermed forbundne udfordringer.
- Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger 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,
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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 have en 
varig effekt.

Or. en

Ændringsforslag 377
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens 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

2.4 bør placeres før 2.1

Or. en

Ændringsforslag 378
Bas Eickhout
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Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 379
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – stk. 1 – afsnit 1 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

— Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme det grønne vækstpotentiale i den 
berørte medlemsstats økonomi, stimulere 
jobskabelse, sikre en bæredygtig 
omstilling og afbøde krisens negative 
konsekvenser, samtidig med at negative 
følger af disse foranstaltninger for klimaet 
og miljøet forebygges i overensstemmelse 
med princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade som omhandlet i forordning (EU) 
2020/852,

Or. en

Ændringsforslag 380
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola
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Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – stk. 1 – afsnit 1 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

— Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi, navnlig for 
SMV'er, stimulere jobskabelse og afbøde 
krisens negative konsekvenser, samtidig 
med at negative følger af disse 
foranstaltninger for klimaet og miljøet 
forebygges i tråd med kriterierne i EU-
klassificeringen som fastlagt i forordning 
(EU) 2020/852,

Or. en

Ændringsforslag 381
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – stk. 1 – afsnit 1 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 382
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
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Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López, Sara Cerdas

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – stk. 1 – afsnit 1 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 383
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – stk. 1 – afsnit 1 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 384
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux
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Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – stk. 1 – afsnit 1 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 385
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – stk. 1 – afsnit 2 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 386
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – stk. 1 – afsnit 2 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 387
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – stk. 1 – afsnit 2 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til at forbedre den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed.

— genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til at forbedre den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og den bæredygtige 
omstilling

Or. en

Ændringsforslag 388
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.5 Den begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger, er rimelig og plausibel og 
står mål med den forventede virkning for 
økonomien og beskæftigelsen

2.5 Den begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger, står mål med den forventede 
virkning for økonomien og beskæftigelsen

Or. en

Ændringsforslag 389
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.5 – stk. 1 – afsnit 1 – første led
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Medlemsstaten har fremlagt 
tilstrækkelige oplysninger og 
dokumentation for, at beløbet for 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger er 
passende ("rimeligt"),

udgår

Or. en

Ændringsforslag 390
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.5 – stk. 1 – afsnit 2 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— medlemsstaten har fremlagt 
tilstrækkelige oplysninger og 
dokumentation for, at beløbet for 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger er i 
overensstemmelse med arten og typen af 
de påtænkte reformer og investeringer 
("plausibelt"),

udgår

Or. en

Ændringsforslag 391
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.5 – stk. 1 – afsnit 2 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— medlemsstaten har fremlagt 
tilstrækkelige oplysninger og 
dokumentation for, at beløbet for 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger er i 
overensstemmelse med arten og typen af 

— medlemsstaten har fremlagt 
tilstrækkelige oplysninger og 
dokumentation for, at beløbet for 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger er i 
overensstemmelse med arten og typen af 



PE657.229v01-00 16/19 AM\1212485DA.docx

DA

de påtænkte reformer og investeringer 
("plausibelt"),

de påtænkte investeringer ("plausibelt"),

Or. en

Ændringsforslag 392
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.7 – stk. 1 – afsnit 1 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— En struktur får i medlemsstaten 
følgende opgaver: i) gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, ii) 
overvågning af fremskridt med hensyn til 
opfyldelsen af delmål og slutmål og iii) 
rapportering

— En struktur får i medlemsstaten 
følgende opgaver: i) gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, ii) 
overvågning af fremskridt med hensyn til 
opfyldelsen af tidsbegrænsede og 
videnskabeligt baserede delmål og slutmål 
og iii) revideret rapportering

Or. en

Ændringsforslag 393
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.7 – stk. 1 – afsnit 2 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— de foreslåede delmål og slutmål er 
klare og realistiske, og de foreslåede 
indikatorer er relevante, acceptable og 
holdbare,

— de foreslåede delmål og slutmål er 
klare og matcher den nødvendige indsats 
for bæredygtig omstilling, og 
indikatorerne er baseret på aflæggelse af 
naturkapitalregnskaber, 
livscyklusanalyser og omkostningerne ved 
ikke at gøre noget.

Or. en

Ændringsforslag 394
Sirpa Pietikäinen
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Forslag til forordning
Bilag III - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indikatorerne skal anvendes i 
overensstemmelse med de tilgængelige 
data og oplysninger, herunder kvantitative 
og/eller kvalitative data.

Indikatorerne baseres på harmoniserede 
bæredygtighedsindikatorer og skal 
anvendes i overensstemmelse med 
sammenlignelige data baseret på 
aflæggelse af naturkapitalregnskaber, 
livscyklusanalyser og omkostningerne ved 
ikke at gøre noget, herunder kvantitative 
og/eller kvalitative data.

Or. en

Ændringsforslag 395
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag III – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) antal genopretnings- og 
resiliensplaner godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt

a) antal genopretnings-, resiliens- og 
omstillingsplaner godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt

Or. en

Ændringsforslag 396
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag III – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fremskridt hen imod EU-
klassificeringssystemet, som er fastsat i 
forordning (EU) 2020/852, mål baseret på 
tidsbegrænsede og videnskabeligt 
baserede indikatorer for bæredygtighed, 
og kontrol af overholdelse af princippet 
om ikke at gøre væsentlig skade, der er 
omhandlet i nævnte forordning, i alle 
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aktiviteter, der finansieres af faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 397
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag III - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den efterfølgende evaluering som 
omhandlet i artikel 25 foretages af 
Kommissionen bl.a. med henblik på at 
etablere sammenhæng mellem den samlede 
finansielle støtte (herunder, hvis det er 
relevant, lånestøtten) fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og gennemførelsen af de 
relevante foranstaltninger i den berørte 
medlemsstat med henblik på at styrke 
genopretningen, resiliensen, bæredygtig 
vækst, beskæftigelsen og samhørigheden.

Den efterfølgende evaluering som 
omhandlet i artikel 25 foretages af 
Kommissionen bl.a. med henblik på at 
etablere sammenhæng mellem den samlede 
finansielle støtte (herunder, hvis det er 
relevant, lånestøtten) fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og gennemførelsen af de 
relevante foranstaltninger i den berørte 
medlemsstat med henblik på at styrke 
genopretningen, resiliensen, bæredygtig 
vækst, beskæftigelsen og samhørigheden. 
Hvis forpligtelserne misligholdes, eller der 
ikke sker fremskridt hen imod 
omstillingsreformer, bør pengene 
inddrives fra den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 398
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag III - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den efterfølgende evaluering som 
omhandlet i artikel 25 foretages af 
Kommissionen bl.a. med henblik på at 
etablere sammenhæng mellem den samlede 
finansielle støtte (herunder, hvis det er 
relevant, lånestøtten) fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og gennemførelsen af de 

Den efterfølgende evaluering som 
omhandlet i artikel 25 foretages af 
Kommissionen bl.a. med henblik på at 
etablere sammenhæng mellem den samlede 
finansielle støtte (herunder, hvis det er 
relevant, lånestøtten) fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og gennemførelsen af de 
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relevante foranstaltninger i den berørte 
medlemsstat med henblik på at styrke 
genopretningen, resiliensen, bæredygtig 
vækst, beskæftigelsen og samhørigheden.

aftalte foranstaltninger i den berørte 
medlemsstat, sammenholdt med 
tidsbegrænsede og videnskabeligt 
baserede mål og kontrolleret ved 
reviderede rapporter, med henblik på at 
styrke genopretningen, resiliensen, 
bæredygtig vækst, beskæftigelsen og 
samhørigheden.

Or. en


