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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling forelægger Budgetudvalget og Økonomi- 
og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det foreskrives i artikel 2 og 8 i 
traktaten, at Unionen i alle sine aktiviteter 
skal tilstræbe at fjerne uligheder og 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder. Integrering af kønsaspektet, 
herunder kønsbudgettering, bør derfor 
gennemføres i alle EU's politikker og 
bestemmelser.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
herunder principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og De 
Forenede Nationers mål for bæredygtig 
udvikling, til at udpege nationale 
reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
selv deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformer. Disse strategier bør fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen.
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Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. 
Covid-19-krisen har en uforholdsmæssig 
stor indvirkning på kvinder og piger på 
grund af de eksisterende uligheder, der 
bl.a. fører til en øget risiko for 
kønsbaseret vold i løbet af en nedlukning, 
ligesom en højere andel af kvinder må 
forlade arbejdsmarkedet, fordi de har 
større omsorgsforpligtelser og i højere 
grad er beskæftiget i sektorer, der er 
berørt af nedlukning, i den uformelle 
økonomi og i sektorer med mere usikre 
ansættelsesvilkår. Den aktuelle covid-19-
pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af et stærkt velfærdssystem 
baseret på offentlige serviceydelser og 
sunde og resiliente økonomier og 
finansielle systemer, der bygger på stærke 
økonomiske og sociale strukturer, hjælper 
medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt og på en mere inkluderende 
facon på chok og til hurtigere at komme på 
fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe uligheder 
og strukturelle svagheder i økonomierne og 
styrke deres resiliens samt gøre dem mere 
inkluderende, vil derfor være af afgørende 
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betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større sociale forskelle i 
Unionen samt fremskynde fremskridtene 
hen imod ligestilling mellem kønnene.

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Udbruddet af covid-19-pandemien 
har også vist sig at have en stor 
kønsrelateret indvirkning på samfundet 
som følge af forskellige uligheder mellem 
kvinder og mænd. Da størstedelen af 
omsorgsarbejdet og andre vigtige 
servicefunktioner i EU udføres af kvinder, 
er ikke blot det faktum, at kvinder er langt 
hårdere ramt af krisen, blevet evident, 
men også den høje grad af horisontal og 
vertikal arbejdsmarkedssegregering, som 
forværres af manglen på omsorgstjenester 
og -infrastrukturer for børn og ældre. 
Dertil kommer, at den kraftige stigning i 
kønsbaseret vold under nedlukningen i 
hele EU vidner om en foruroligende 
mangel på beskyttelse af og 
støtteforanstaltninger for kvinder, der 
udsættes eller risikerer at blive udsat for 
vold i hjemmet. Dette instrument bør bistå 
medlemsstaterne med at støtte og udvikle 
initiativer, der er rettet mod kvinders 
adgang til iværksætteri, 
mikrofinansiering og STEM 
(naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik), også 
med hensyn til at fremme 
beskæftigelsesmuligheder – navnlig i den 
digitale og den grønne økonomi – via 
ikkediskriminerende 
beskæftigelsesinitiativer. Der bør lægges 
særlig vægt på at løse problemet med 
arbejdsmarkedssegregering med 
foranstaltninger, der tager sigte på at 
mindske de kønsbestemte forskelle i 
beskæftigelse, løn og pension. 
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Medlemsstaterne bør også anvende 
programmet til etablering og styrkelse af 
initiativer til fremme og forbedring af 
balancen mellem arbejdsliv og privatliv 
med særligt fokus på 
omsorgsinfrastruktur og -tjenester. 
Infrastrukturer og tjenester såsom 
krisecentre for og støtte til voldsramte vil 
også være vigtige på vejen mod 
genopretning efter krisen.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Kvinder har været i frontlinjen 
under covid-19-krisen, idet de udgør 
størstedelen af sundhedspersonalet i hele 
EU og har skullet afbalancere ulønnet 
omsorgsarbejde med deres 
arbejdsmæssige forpligtelser, hvilket i 
stigende grad har været vanskeligt for 
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enlige forsørgere, hvoraf 85 % er kvinder.  
Investeringer i robust infrastruktur er 
også afgørende for at sikre ligestilling 
mellem kønnene og kvinders økonomiske 
selvhjulpenhed, opbygge resiliente 
samfund, bekæmpe usikre 
ansættelsesforhold i en kvindedomineret 
sektor, sætte skub i jobskabelsen samt 
forebygge fattigdom og social udstødelse 
og vil have en positiv indvirkning på BNP, 
da det vil give flere kvinder mulighed for 
at udføre lønnet arbejde.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider, herunder investeringer i 
offentlige tjenester, hvilket har haft varige 
negative konsekvenser for kvinders 
rettigheder, økonomiske selvhjulpenhed 
og sundhed, herunder deres seksuelle og 
reproduktive sundhed og rettigheder. 
Derfor er det af afgørende betydning at 
støtte investeringer i den aktuelle situation 
for at sætte fart i genopretningen og styrke 
det bæredygtige vækstpotentiale på lang 
sigt og beskyttelsen af omsorgsøkonomien 
som en væsentlig del af den økonomiske 
model. Investeringer i omstilling inden for 
omsorg og i grønne og digitale teknologier, 
kapaciteter og processer, der skal støtte 
omstillingen til ren energi og derved 
fremme energieffektiviteten i boligsektoren 
og andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå inkluderende og 
bæredygtig vækst og bidrage til at skabe 
arbejdspladser. Dette vil også medvirke til 
at gøre Unionen mere resilient og mindre 
afhængig ved at diversificere de vigtigste 
forsyningskæder.  Desuden er det en vigtig 
anledning til at lette overgangen til en 
resilient omsorgsøkonomi og opnå et 
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kønsafbalanceret samfund.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klima- og andre 
miljømål i overensstemmelse med EU-
taksonomien og samt princippet om "ikke 
at gøre væsentlig skade". Klimaændringer 
og miljøforringelse påvirker i 
uforholdsmæssig grad kvinder, men 
kvinder er underrepræsenterede i 
beslutningsprocessen vedrørende 
politikker til afbødning af 
klimaændringer. Vi er nødt til at sikre, at 
kvinder og andre sårbare grupper 
inddrages på alle niveauer af 
beslutningstagningen på nationalt plan og 
EU-plan.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I afspejling af den europæiske 
ligestillingsstrategi for 2020-2025 og som 
konkretisering af Unionens tilsagn om at 
gennemføre FN's mål for bæredygtig 
udvikling, navnlig mål 5, vil den facilitet, 
der oprettes ved denne forordning, 
bidrage til fremme af ligestilling mellem 
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kønnene, princippet om integrering af 
kønsaspektet og eliminering af 
forskelsbehandling og uligheder mellem 
kønnene.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 



PE655.871v01-00 12/29 AD\1211191DA.docx

DA

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

medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat og med deltagelse af 
arbejdsmarkedsparter og 
civilsamfundsorganisationer. 
Kommissionen vil respektere det nationale 
ejerskab til processen fuldt ud og vil derfor 
tage hensyn til den begrundelse og de 
elementer, som den berørte medlemsstat 
fremsætter, og vil vurdere, om den af 
medlemsstaten foreslåede genopretnings- 
og resiliensplan forventes effektivt at 
håndtere de udfordringer, der er 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester; 
om planen indeholder foranstaltninger, der 
effektivt bidrager til den grønne, den 
omsorgsrelaterede og den digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til fremme af ligestilling mellem 
kønnene, princippet om integrering af 
kønsaspektet og eliminering af 
forskelsbehandling på grund af køn eller 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer; om planen forventes at få 
varige virkninger i den berørte 
medlemsstat, om planen for ligestilling 
mellem kønnene, der er indeholdt i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
effektivt adresserer krisens indvirkning på 
ligestillingen mellem kønnene, navnlig 
inden for beskæftigelse og adgang til 
finansiering, samt om den omfatter 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af kønsbaseret vold; om 
planen forventes at bidrage effektivt til at 
styrke medlemsstatens vækstpotentiale, 
kønsresponsive jobskabelse, ligestilling og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed; om den begrundelse, der er 
forelagt af medlemsstaten for de anslåede 
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samlede omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 38
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør foretages en uafhængig 
evaluering af opfyldelsen af målene for den 
facilitet, der oprettes ved denne forordning, 
samt af effektiviteten af anvendelsen af 
dens ressourcer og dens merværdi. Hvis det 
er relevant, bør evalueringen ledsages af 
forslag til ændring af denne forordning. 
Der bør endvidere foretages en uafhængig 
efterfølgende evaluering af instrumenternes 
langsigtede virkning.

(38) Der bør i konsultation med 
kvinderelaterede 
civilsamfundsorganisationer og 
kønsbudgetteringseksperter foretages en 
uafhængig, kønsresponsiv evaluering af 
opfyldelsen af målene for den facilitet, der 
oprettes ved denne forordning, samt af 
effektiviteten af anvendelsen af dens 
ressourcer og dens merværdi. Hvis det er 
relevant, bør evalueringen ledsages af 
forslag til ændring af denne forordning. 
Der bør endvidere foretages en uafhængig 
efterfølgende evaluering af instrumenternes 
langsigtede virkning, herunder på 
ligestillingen mellem kønnene.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Ændringsforslag 22

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, kønsresponsive 
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 og 
ligestillingen mellem kønnene;

Ændringsforslag 23

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 samt omstillingen til en 
resilient omsorgsøkonomi eller håndtere 
de dermed forbundne udfordringer

Ændringsforslag 24
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en national ligestillingsplan for 
genopretning, der er i overensstemmelse 
med målene i strategien for ligestilling 
mellem mænd og kvinder, for effektivt at 
imødegå krisens negative konsekvenser 
for ligestillingen, navnlig ved at sikre 
jobskabelse for kvinder, mindskelse af 
løngabet mellem kønnene og adgang til 
kredit for kvindelige iværksættere, 
herunder foranstaltninger til forebyggelse 
og bekæmpelse af kønsbaseret vold og 
vold i hjemmet samt seksuel chikane; den 
nationale ligestillingsplan skal udarbejdes 
og gennemføres i samarbejde med de 
relevante nationale ligestillingsorganer og 
i konsultation med 
kvinderettighedsorganisationer og 
eksperter i kønsbudgettering. 

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for, hvordan 
planens foranstaltninger forventes at 
bidrage til fremme af ligestillingen 
mellem kønnene, princippet om 
integrering af kønsaspektet og 
eliminering af forskelsbehandling på 
grund af køn eller til håndteringen af de 
dermed forbundne udfordringer;

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en kønsspecifik 
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konsekvensanalyse, der skal være 
styrende for de foranstaltninger, der 
indgår i planen;

Ændringsforslag 27

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 
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. Kommissionen skal også kræve, at 
uafhængige eksperter foretager en 
kønsspecifik konsekvensanalyse af 
planen, eller selv foretage en sådan 
analyse.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

Kommissionen vurderer betydning af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling samt 
omstillingen til en resilient 
omsorgsøkonomi samt til fremme af 
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ligestillingen mellem kønnene og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

Ændringsforslag 29
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 
den grønne og den digitale omstilling  samt 
omstillingen til en resilient 
omsorgsøkonomi og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) om planen for ligestilling mellem 
kønnene, der er indeholdt i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
effektivt adresserer de kønsspørgsmål, der 
er kommet frem under krisen, sikrer 
ligestillingen mellem kønnene, navnlig 
med hensyn til beskæftigelse, ligeløn og 
adgang til finansiering, bidrager til 
fremme af princippet om integrering af 
kønsaspektet og eliminering af 
forskelsbehandling på grund af køn, samt 
om den omfatter foranstaltninger til 
forebyggelse og bekæmpelse af 
kønsbaseret vold, vold i hjemmet og 
seksuel chikane;

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d
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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, kønsresponsive 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og styrke 
ligestillingen mellem kønnene

Ændringsforslag 32

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 
er sammenlignelige, opdelt på køn og 
indsamles effektivt og rettidigt. Til det 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
rimelige rapporteringskrav.

Ændringsforslag 33
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- 
og resiliensplaner under faciliteten og om 
deres indvirkning på ligestillingen mellem 
kønnene.
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Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport senest tre år efter 
udgangen af 2027.

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig og kønsresponsiv 
efterfølgende evalueringsrapport senest tre 
år efter udgangen af 2027.

Ændringsforslag 35
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, af effektiviteten af 
ressourceudnyttelsen og den europæiske 
merværdi samt af virkningerne af 
integrationen af kønsaspektet. Der skal i 
rapporten tillige tages stilling til, i hvilken 
udstrækning alle de forskellige mål og 
tiltag fortsat er relevante.

Ændringsforslag 36
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, 
herunder virkningerne på ligestillingen 
mellem kønnene.



AD\1211191DA.docx 23/29 PE655.871v01-00

DA

Ændringsforslag 37
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 den 
grønne, den omsorgsrelaterede og den 
digitale omstilling samt fremme af 
ligestillingen mellem kønnene og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

Ændringsforslag 38
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 
den grønne, den omsorgsrelaterede og den 
digitale omstilling og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer

Ændringsforslag 39
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 fremme ligestillingen mellem kønnene 
og princippet om integration af 
kønsaspektet og til eliminering af 
forskelsbehandling på grund af køn eller 
til håndteringen af de dermed forbundne 
udfordringer, navnlig foranstaltninger, 
der adresserer løngabet mellem kønnene, 
tilstrækkelig familieorlov og fleksible 
arbejdsordninger, adgang til 
børnepasning og langtidspleje til 
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overkommelige priser og øget deltagelse 
af kvinder på arbejdsmarkedet, herunder 
ved at sikre lige muligheder og 
karriereudvikling

Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) om planen for ligestilling mellem 
kønnene, der er indeholdt i 
genopretnings- og resiliensplanen, er i 
overensstemmelse med målene i strategien 
for ligestilling mellem mænd og kvinder 
og effektivt adresserer krisens indvirkning 
på ligestillingen mellem kønnene, navnlig 
inden for beskæftigelse, ligeløn og adgang 
til finansiering, samt om den omfatter 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af kønsbaseret vold og 
seksuel chikane

Ændringsforslag 41
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, ligestilling 
mellem kønnene og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 – overskrift



AD\1211191DA.docx 25/29 PE655.871v01-00

DA

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 den grønne, den 
omsorgsrelaterede og den digitale 
omstilling eller til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 – afsnit 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller
gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til omstillingen til en 
omsorgsøkonomi

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 – afsnit 1 – led 3

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, den omsorgsrelaterede og/eller 
den digitale omstilling forbundne 
udfordringer,

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2a Planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
fremme af ligestilling mellem kønnene, 
princippet om integrering af kønsaspektet 
og eliminering af forskelsbehandling på 
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grund af køn eller til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer.
Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde
- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at fremme ligestillingen 
mellem kønnene og princippet om 
integrering af kønsaspektet, eller - 
gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til elimineringen af 
forskelsbehandling på grund af køn,
eller
- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de udfordringer, 
der er et resultat af manglende ligestilling 
mellem kønnene og/eller 
forskelsbehandling på grund af køn,
og
gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.
Rating
A – I høj grad
B – I moderat grad
C – I ringe grad

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3a Planen for ligestilling mellem 
kønnene, der er indeholdt i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
adresserer effektivt krisens indvirkning på 
ligestillingen mellem kønnene, navnlig 
inden for beskæftigelse, ligeløn og adgang 
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til finansiering, og omfatter 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af kønsbaseret vold og 
seksuel chikane.
Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde
- gennemførelsen af planen for ligestilling 
mellem kønnene, der er udarbejdet i 
konsultation med kvindeorganisationer i 
civilsamfundet, og som indgår i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
forventes at bidrage væsentligt til at 
håndtere krisens virkninger for 
ligestillingen mellem kønnene,
og
- gennemførelsen af planen for ligestilling 
mellem kønnene, som indgår i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
forventes at bidrage væsentligt til 
jobskabelsen for kvinder,
og
- gennemførelsen af planen for ligestilling 
mellem kønnene, som indgår i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
forventes at mindske løngabet mellem 
kønnene,
og
- gennemførelsen af planen for ligestilling 
mellem kønnene, som indgår i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
forventes at bidrage væsentligt til at lette 
adgangen til kredit for kvindelige 
iværksættere,
og
- gennemførelsen af planen for ligestilling 
mellem kønnene, som indgår i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
forventes at bidrage væsentligt til at 
forebygge og bekæmpe kønsbaseret vold 
og seksuel chikane,
Rating
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A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager effektivt til at håndtere krisens 
indvirkning på ligestillingen mellem 
kønnene.
B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager delvis til at håndtere krisens 
indvirkning på ligestillingen mellem 
kønnene.
C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke til at håndtere krisens 
indvirkning på ligestillingen mellem 
kønnene.

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – overskrift

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, ligestilling mellem kønnene 
og økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

— 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 
ligestillingen mellem kønnene og den 
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klimaet og miljøet forebygges,  grønne omstilling fremmes,


