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KORTFATTAD MOTIVERING

Till följd av covid-19-pandemin, nedstängningsåtgärderna och den extrema ekonomiska kris 
som denna situation har skapat har Europeiska rådet tillsammans med kommissionen beslutat 
att lansera Next Generation EU, en återhämtningsplan för Europa. Denna lösning är i sig 
baserad på ett problem: den finansieras genom en gemensam skuld, och kommissionen har för 
första gången kunnat låna betydande belopp på finansmarknaderna, men denna skuld har 
emitterats utan någon konkret återbetalningsplan. Den fleråriga budgetramen är inte avsedd för 
en sådan finansiell börda i framtiden, och ingen överenskommelse har nåtts om andra resurser 
för att återbetala denna skuld. Next Generation EU baseras sålunda på att den tunga bördan och 
de olösta problemen överförs till nästa generation.

Vår roll som parlament är nu att se till att de belopp som kommer att lånas åtminstone investeras 
för att skapa framtida värde och välstånd, i syfte att ge nästa generation högsta möjliga 
hävstångseffekt med avseende på återbetalningen av denna skuld. Detta skulle inte vara 
nödvändigt för offentliga utgifter generellt, och inte heller vara en akut angelägenhet på tröskeln 
till den största ekonomiska krisen sedan andra världskriget, men med hänsyn till 
finansieringssystemet för denna återhämtningsplan är det absolut nödvändigt att fastställa ett 
tydligt åtagande gentemot framtida generationer.

Detta är anledningen till att jag, i egenskap av föredragande i ITRE-utskottet om faciliteten för 
återhämtning och resiliens, som fastställer reglerna för användningen av medlen inom ramen 
för Next Generation EU, har fastställt denna tydliga princip i själva definitionen av detta 
verktyg: faciliteten för återhämtning och resiliens är begränsad till investeringar som avser att 
skapa framtida inkomster för att ge de framtida generationerna möjlighet att betala tillbaka de 
lån som ingåtts. För att säkerställa att denna finansiering kommer att inriktas på relevanta 
investeringar nämner vi i vårt betänkande uttryckligen denna punkt på alla områden där det 
fastställs kriterier för att frigöra medel till förmån för nationella återhämtningsprogram, samt i 
bilagan som fastställer de operativa riktlinjerna för kommissionen i förbindelse med den 
konkreta avvecklingen av Next Generation EU. I samma syfte säkerställer vårt betänkande att 
alla outnyttjade delar av medlen ska vara helt inriktade på att minska den globala skulden.

Andra viktiga punkter nämns också i detta bidrag. Det är väsentligt att enas om vad vi förstår 
med ”resiliens”, eftersom det är föremålet med faciliteten. Covid-19-krisen har visat oss hur 
beroende vi är av tredjeländer, även på viktiga områden för vår säkerhet, vår suveränitet och 
vår förmåga att övervinna chocker och kriser. Jag föreslår att definitionen av resiliens bör 
inbegripa den europeiska ekonomins, industrins och jordbrukets kapacitet att producera de 
varor och tjänster som behövs för att garantera stabiliteten i våra länder och samhällen. Detta 
tvingar oss att avsevärt förbättra vår strategiska autonomi i EU. Detta begrepp har lagts till som 
en grundläggande riktlinje för faciliteten för återhämtning och resiliens. 

För att undvika slöseri med offentliga medel insisterade vi på den nödvändiga 
samstämmigheten mellan nya program och redan befintliga viktiga strategier på EU-nivå. 
Medlen bör också utnyttjas på ett säkert sätt genom fullständig transparens hos stödmottagarna. 
Detta tydliga åtagande är knutet till principen om demokrati och något vi är skyldiga 
medborgarna i våra länder.

Slutligen, med tanke på den snäva tidsramen, situationens brådskande karaktär och för att kunna 
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arbeta effektivt med båda de ansvariga utskotten, inriktade jag mitt arbete på artiklar med delad 
befogenhet.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen.

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på 
medlemsstaternas finanspolitiska 
handlingsutrymme för att vidta åtgärder för 
att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och deras ekonomiers 
resiliens. Reformer och investeringar för 
att ta itu med de strukturella svagheterna i 
ekonomierna och stärka deras resiliens 
kommer därför att vara avgörande för att 
stabilisera ekonomierna mot en hållbar 
återhämtning och undvika att ytterligare 
öka skillnaderna i unionen, samtidigt som 
man säkerställer unionens strategiska 
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autonomi på lång sikt.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer 
av ekonomin är viktiga inslag för att uppnå 
en hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
innovation och forskning, kapacitet och 
processer, liksom sociala investeringar, 
som syftar till att underlätta omställningen 
till ren energi, öka energieffektiviteten, 
främja säkerhet och en sund 
inomhusmiljö i byggnader, bland annat 
renovering och integrering av innovativa 
lösningar, och andra nyckelsektorer av 
ekonomin samt bygga upp en 
konkurrenskraftig och innovativ 
europeisk industri, är viktiga inslag för att 
uppnå en hållbar tillväxt, uppfylla 
unionens mål om klimatneutralitet 2050 
och bidra till att skapa sysselsättning av 
hög kvalitet i unionen. Sådana 
investeringar kommer också att bidra till 
att göra unionen mer resilient och mindre 
beroende genom att diversifiera de centrala 
leveranskedjorna.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Nedstängningsåtgärderna under 
covid-19-krisen tydliggjorde vikten av den 
digitala omställningen, men de förvärrade 
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också den digitala ojämlikheten och de 
problem som människor med begränsad 
tillgång till digital teknik eller med låg 
digital kompetens står inför. 
Återhämtningen efter pandemin bör 
inkludera åtgärder för att lösa dessa 
problem, i synnerhet främja utvecklingen 
av digitala färdigheter, däribland 
kompetenshöjning och omskolning av 
arbetstagare, och främja den digitala 
jämlikheten samt stödja öppna mjukvaru- 
och hårdvarulösningar och säkerställa 
skyddet av personuppgifter. Den digitala 
omställningen bör också vara grön: den 
ökade efterfrågan på elektricitet, som 
föranleds av tillväxten av den digitala 
sektorn, bör tillgodoses på ett hållbart 
sätt, på grundval av 
energieffektivitetsåtgärder och produktion 
av förnybar energi.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För närvarande finns det inget 
instrument som ger direkt ekonomiskt stöd 
kopplat till uppnåendet av resultat och till 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringar i medlemsstaterna som svar 
på de utmaningar som identifieras inom 
den europeiska planeringsterminen, och för 
att få varaktiga effekter på produktiviteten 
och resiliensen i medlemsstaternas 
ekonomier.

(7) För närvarande finns det inget 
instrument som ger direkt ekonomiskt stöd 
kopplat till uppnåendet av resultat och till 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringar i medlemsstaterna, bland 
annat som svar på de utmaningar som 
identifieras inom den europeiska 
planeringsterminen, som också kan 
mobilisera privata investeringar, och för 
att få varaktiga effekter på produktiviteten 
och resiliensen i medlemsstaternas 
ekonomier.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 
medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd och 
säkra återhämtningen av den europeiska 
ekonomin, som har drabbats hårt av 
covid-19-krisen, och öka dess resiliens för 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna som också 
kan mobilisera privata investeringar, 
samtidigt som man upprätthåller lika 
villkor på den inre marknaden. Faciliteten 
bör vara omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen.

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
30 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen. I detta syfte bör de 
åtgärder som stöder en rättvis grön 
omställning och som ingår i varje 
medlemsstats plan för återhämtning och 
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resiliens uppgå till ett belopp som 
motsvarar minst 37 % av anslagen till 
planen, medan de åtgärder som rör den 
digitala omställningen bör utgöra minst 
20 % av planens anslag. EU:s 
taxonomikriterier och taxonomiram bör 
användas för att följa genomförandet av 
åtagandena avseende en rättvis grön 
omställning.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna bör också se till 
att övrig verksamhet som ingår i deras 
planer för återhämtning och resiliens 
överensstämmer med 
försiktighetsprincipen om att inte orsaka 
betydande skada, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 2020/8521a.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 
18 juni 2020 om inrättande av en ram för 
att underlätta hållbara investeringar och 
om ändring av förordning (EU) 
2019/2088 (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
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med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt att de nationella planer som läggs 
fram i enlighet med denna förordning inte 
bara främjar den gröna omställningen, 
utan även den digitala omvandlingen. De 
kommer båda att spela en framträdande 
roll vid återstarten och moderniseringen av 
vår ekonomi.

med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt att de nationella planer som läggs 
fram i enlighet med denna förordning 
främjar en rättvis grön omställning och 
en öppen, hållbar och inkluderande 
digital omvandling och stöder en solid 
strategi för små och medelstora företag, 
däribland mikroföretag, och en 
industristrategi, som kommer att spela en 
framträdande roll i samband med 
återstarten, utfasningen av fossila 
bränslen och moderniseringen av vår 
ekonomi och upprätthållandet av dess 
konkurrenskraft.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen som syftar till att 
uppnå ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den rättvisa gröna 
omställningen och den digitala 
omvandlingen som syftar till att uppnå ett 
klimatneutralt Europa senast 2050 och på 
så sätt återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier i krisens 
efterdyningar, främja sysselsättningen och 
skapa hållbar och jämställd tillväxt, 
samtidigt som lika villkor på den inre 
marknaden och unionens strategiska 
autonomi säkerställs och Europas globala 
konkurrenskraft ökar.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör varje medlemsstats 
plan för återhämtning och resiliens omfatta 
åtgärder för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft som också kan mobilisera 
privata investeringar. De nationella 
planerna för återhämtning och resiliens 
bör vara förenliga och säkerställa 
synergier med de nationella energi- och 
klimatplanerna, planerna för en rättvis 
omställning och de partnerskapsavtal och 
operativa program som antagits inom 
unionsfonderna, och vara förenliga med 
prioriteringarna och målen i andra 
unionsfonder och unionsprogram, med de 
nationella reformprogrammen och med 
de relevanta landsspecifika utmaningar 
och prioriteringar som fastställts inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen. För att främja 
åtgärder som omfattas av prioriteringarna 
inom den europeiska gröna given, den 
digitala agendan och industristrategin och 
strategin för små och medelstora företag, 
bör de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
rättvisa gröna omställningen och den 
digitala omvandlingen. Dessa åtgärder bör 
göra det möjligt att snabbt uppnå de mål 
och bidrag som anges i nationella energi- 
och klimatplaner och uppdateringar av 
dessa. All verksamhet som får stöd bör 
bedrivas med full respekt för unionens 
klimat- och miljöprioriteringar.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 
30 april, i form av en separat bilaga till det 
nationella reformprogrammet. För att 
säkerställa ett snabbt genomförande bör 
medlemsstaterna den 15 oktober 
föregående år kunna lägga fram ett utkast 
till plan tillsammans med ett utkast till 
budget för det kommande året.

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 
30 april, tillsammans med det nationella 
reformprogrammet. För att säkerställa ett 
snabbt genomförande bör medlemsstaterna 
den 15 oktober föregående år kunna lägga 
fram ett utkast till plan tillsammans med ett 
utkast till budget för det kommande året.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
gröna och digitala omställningen. Den bör 
också innehålla en förklaring av 
förenligheten mellan den föreslagna planen 
för återhämtning och resiliens och de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som är relevanta för den 
rättvisa gröna omställningen och den 
digitala omvandlingen. Den bör också 
innehålla en förklaring av förenligheten 
mellan den föreslagna planen för 
återhämtning och resiliens och de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
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medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning 
och resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt 
ta itu med de utmaningar som fastställs i 
den relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen, om planen innehåller 
åtgärder som effektivt bidrar till den gröna 
och digitala omställningen och tar itu med 
de utmaningar som följer av den, om 
planen förväntas ha en bestående inverkan 
på den berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 

(22) Kommissionen bör bedöma de [...] 
planer för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med varje berörd medlemsstat. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den rättvisa gröna 
omställningen och den digitala 
omvandlingen och tar itu med de 
utmaningar som följer av den, om planen 
förväntas ha en bestående inverkan på den 
berörda medlemsstaten, om planen 
förväntas bidra effektivt till att stärka 
medlemsstatens tillväxtpotential, 
sysselsättningsgrad och ekonomiska och 
sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om planen 
för återhämtning och resiliens förväntas 
bidra effektivt till att ta itu med de 
utmaningar som fastställts i de relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
riktats till den berörda medlemsstaten, 
eller i andra relevanta dokument som 
officiellt antagits av kommissionen inom 
den europeiska planeringsterminen, om 
den motivering som medlemsstaten lämnat 
för de uppskattade totala kostnaderna för 
den inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om alla 
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föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

relevanta intressenter hörts på lämpligt 
sätt, om medlemsstaterna respekterar de 
unionsvärden som fastställs i artikel 2 i 
EU-fördraget [rättsstatsprincipen], om 
den föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
och privata investeringsprojekt som också 
kan mobilisera privata investeringar och 
som utgör enhetliga insatser, och om det 
arrangemang som föreslagits av den 
berörda medlemsstaten förväntas 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna delmålen och 
målen samt de relaterade indikatorerna.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Förutsatt att planen för 
återhämtning och resiliens uppfyller 
bedömningskriterierna på ett 
tillfredsställande sätt bör den berörda 
medlemsstaten tilldelas det högsta 
ekonomiska bidraget om de uppskattade 
totala kostnaderna för de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är lika med eller 
högre än det högsta ekonomiska bidraget i 
sig. Den berörda medlemsstaten bör i 
stället tilldelas ett belopp som är lika med 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens om 
den uppskattade totala kostnaden är lägre 
än det högsta ekonomiska bidraget i sig. 
Medlemsstaten bör inte beviljas något 
ekonomiskt bidrag om planen för 
återhämtning och resiliens inte på ett 
tillfredsställande sätt uppfyller 
bedömningskriterierna.

(26) Förutsatt att planen för 
återhämtning och resiliens uppfyller 
bedömningskriterierna på ett 
tillfredsställande sätt bör den berörda 
medlemsstaten tilldelas det högsta 
ekonomiska bidraget om de uppskattade 
totala kostnaderna för de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är lika med eller 
högre än det högsta ekonomiska bidraget i 
sig. Den berörda medlemsstaten bör i 
stället tilldelas ett belopp som är lika med 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens om 
den uppskattade totala kostnaden är lägre 
än det högsta ekonomiska bidraget i sig. 
Medlemsstaten bör inte beviljas något 
ekonomiskt bidrag om planen för 
återhämtning och resiliens inte på ett 
tillfredsställande sätt uppfyller något av 
bedömningskriterierna.



AD\1215992SV.docx 15/45 PE655.918v03-00

SV

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 
därmed av en högre kostnad för planen än 
det högsta ekonomiska bidrag som tilldelas 
via det icke återbetalningspliktiga bidraget. 
Det bör vara möjligt att lämna in en 
ansökan om ett lån samtidigt som planen 
lämnas in. Om en ansökan om lån görs vid 
en annan tidpunkt bör den åtföljas av en 
reviderad plan med ytterligare delmål och 
mål. För att säkerställa en tidigareläggning 
av medel bör medlemsstaterna begära ett 
lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte 
att upprätthålla en sund ekonomisk 
förvaltning bör det totala beloppet för alla 
lån som beviljas enligt denna förordning 
begränsas. Dessutom bör den högsta 
lånevolymen till varje medlemsstat inte 
överstiga 4,7 % av dess 
bruttonationalinkomst. En ökning av det 
begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den rättvisa gröna omställningen och den 
digitala omvandlingen, och därmed av en 
högre kostnad för planen än det högsta 
ekonomiska bidrag som tilldelas via det 
icke återbetalningspliktiga bidraget. Det 
bör vara möjligt att lämna in en ansökan 
om ett lån samtidigt som planen lämnas in. 
Om en ansökan om lån görs vid en annan 
tidpunkt bör den åtföljas av en reviderad 
plan med ytterligare delmål och mål. För 
att säkerställa en tidigareläggning av medel 
bör medlemsstaterna begära ett lånestöd 
senast den 31 augusti 2024. I syfte att 
upprätthålla en sund ekonomisk förvaltning 
bör det totala beloppet för alla lån som 
beviljas enligt denna förordning begränsas. 
Dessutom bör den högsta lånevolymen till 
varje medlemsstat inte överstiga 4,7 % av 
dess bruttonationalinkomst. En ökning av 
det begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
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planen för återhämtning och resiliens 
under genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom fyra månader.

sin plan för återhämtning och resiliens 
under genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 
tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom två månader.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För öppenhetens skull bör de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen bör vid behov informera om 
dem.

(34) För öppenhetens skull bör de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 
kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen och den berörda 
medlemsstaten bör vid behov informera 
om dem.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets 

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
godkännas genom delegerade akter. För 
att säkerställa en effektiv bedömning av 
planens förenlighet med målen i denna 
förordning bör kommissionens ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) för att komplettera denna 
förordning avseende antagandet av 
planerna för återhämtning och resiliens och 
utbetalningen av det ekonomiska stödet när 
relevanta delmål och mål har uppnåtts. Det 
är särskilt viktigt att kommissionen 
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förordning (EU) nr 182/201113. Efter 
antagandet av en genomförandeakt bör det 
vara möjligt för den berörda medlemsstaten 
och kommissionen att komma överens om 
vissa operativa arrangemang av teknisk 
natur, med detaljerade uppgifter om 
aspekter av genomförandet med avseende 
på tidsfrister, indikatorer för delmål och 
mål samt tillgång till underliggande data. 
För att de operativa arrangemangen med 
avseende på de rådande omständigheterna 
under genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens ska kunna 
fortsätta att vara relevanta bör det vara 
möjligt att ändra delar i dessa tekniska 
arrangemang genom ömsesidig 
överenskommelse. Övergripande 
finansiella regler som antas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av artikel 322 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt är tillämpliga på 
denna förordning. Dessa regler fastställs i 
budgetförordningen och bestämmer särskilt 
förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörers ansvar. De regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget gäller även skydd av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna, eftersom respekt för 
rättsstaten är en förutsättning för sund 
ekonomisk förvaltning och effektivt EU-
stöd.

genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning. För 
att säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter. Efter antagandet av en 
delegerad akt bör det vara möjligt för den 
berörda medlemsstaten och kommissionen 
att komma överens om vissa operativa 
arrangemang av teknisk natur, med 
detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 
relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
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effektivt EU-stöd.

__________________ __________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. resiliens: förmågan att hantera 
ekonomiska, samhällsmässiga och 
ekologiska chocker och ihållande 
strukturella förändringar till följd av alla 
typer av kriser på ett rättvist, hållbart och 
inkluderande sätt, och att bevara 
samhällets välfärd, genom att garantera 
Europeiska unionens strategiska 
autonomi när det gäller de tillgångar och 
den teknik som behövs för stabiliteten och 
säkerheten i de europeiska samhällena 
och för att övervinna kriser utan att 
äventyra arvet för framtida generationer, 
samtidigt som EU:s öppenhet och styrka 
på den globala marknaden säkerställs.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. principen om att inte orsaka 
betydande skada: säkerställa att ingen 
åtgärd eller investering i planerna för 
återhämtning och resiliens orsakar 
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betydande skada för något av de miljömål 
som anges i artikel 9 i förordning (EU) 
2020/852 i enlighet med artikel 17 i den 
förordningen.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, utbildning och 
kompetens, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
sysselsättning och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet.

Tillämpningsområdet för den facilitet för 
återhämtning och resiliens som inrättas 
genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, en rättvis grön 
omställning och digital omvandling, små 
och medelstora företag, inbegripet 
mikroföretag, unionens strategiska 
autonomi, inbegripet industriell 
autonomi, särskilt inom 
framtidsorienterade högteknologiska 
sektorer, hälsa, långsiktig konkurrenskraft 
på de globala marknaderna, resiliens, 
produktivitet, yrkesutbildning och 
kompetens, humankapital och socialt 
kapital, forskning och avancerad 
innovation inom strategiska sektorer, 
social och kritisk infrastruktur, energi, 
inbegripet energieffektivitet, förnybar 
energi, och försörjningssäkerhet, smart 
och hållbar tillväxt för alla, sysselsättning 
av hög kvalitet och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar som finansieras genom 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
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ska ha en positiv långsiktig effekt på 
medlemsstaternas ekonomiska och sociala 
resiliens, hållbarhet och långsiktiga 
välstånd och konkurrenskraft, i framtida 
generationers intresse, särskilt med 
hänsyn till att faciliteten ska generera 
tillväxt och inkomster för de 
medlemsstater och unionen som omfattas 
av det europeiska 
återhämtningsinstrumentet (Next 
Generation EU) och dess 
återbetalningssystem.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att säkerställa långsiktigt och 
hållbart ekonomiskt välstånd i unionen, 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning och 
långsiktiga konkurrenskraft genom att 
förbättra medlemsstaternas resiliens och 
anpassningsförmåga, lindra krisens sociala 
och ekonomiska konsekvenser och stödja 
både en rättvis grön omställning och 
digital omvandling, och därigenom främja 
digital autonomi, centrala strategier, 
särskilt viktiga projekt av gemensamt 
europeiskt intresse, den industriella 
strategin för Europa, strategin för 
europeiska små och medelstora företag, 
den cirkulära ekonomin, forskning och 
innovation och framtidsinriktad teknik.
Det allmänna målet för faciliteten för 
återhämtning och resiliens ska därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier och i dess 
industriella ekosystem och strategiska 
värdekedjor, öka sysselsättningen, särskilt 
genom ökad anställbarhet för ungdomar 
och kvalitetsjobb, samt minska beroendet 
av tredjeländer på strategiska områden, 
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bland annat genom smart återflyttning 
och stöd till industrier som visat sig vara 
avgörande i efterdyningarna av covid-19-
krisen, bevara stabiliteten i de finansiella 
systemen, säkerställa det långsiktiga 
mervärdet av det finansiella stödet och 
bevara det inom unionen, främja 
långsiktig hållbar tillväxt, utnyttja den 
inre marknadens fulla potential och 
samtidigt minska beroendet av 
tredjeländer på strategiska områden.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Faciliteten för återhämtning och 
resiliens och därmed förknippade utgifter 
ska vara förenliga med den europeiska 
gröna given och Parisavtalet och ska 
respektera principen att inte orsaka 
betydande skada.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De belopp som avses i punkt 1 a får 
också täcka utgifter för den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för att förvalta varje 
instrument och för att uppnå dess mål, 
särskilt studier, expertmöten, informations- 
och kommunikationsåtgärder, inbegripet 
övergripande information om unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de har 
anknytning till denna förordnings mål, 
utgifter för it-nätverk som fokuserar på 
informationsbehandling och -utbyte, 
gemensamma it-verktyg samt alla andra 

2. De belopp som avses i punkt 1 a får 
också täcka utgifter för den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för att förvalta varje 
instrument och för att uppnå dess mål, 
särskilt studier, expertmöten, involvering 
av det civila samhället och 
lokalsamhällen, informations- och 
kommunikationsåtgärder, inbegripet 
övergripande information om unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de har 
anknytning till denna förordnings mål, 
utgifter för it-nätverk som fokuserar på 
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utgifter för tekniskt och administrativt stöd 
som kommissionen har för förvaltningen 
av varje instrument. Utgifterna får också 
täcka kostnader för annan stödverksamhet 
såsom kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt på fältet samt kostnader för 
inbördes rådgivning och experter för 
bedömning och genomförande av reformer 
och investeringar.

informationsbehandling och -utbyte, 
gemensamma it-verktyg samt alla andra 
utgifter för tekniskt och administrativt stöd 
som kommissionen har för förvaltningen 
av varje instrument. Utgifterna får också 
täcka kostnader för annan stödverksamhet 
såsom kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt på fältet samt kostnader för 
inbördes rådgivning och experter för 
bedömning och genomförande av reformer 
och investeringar.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. 
Planerna för återhämtning och resiliens ska 
också vara förenliga med den information 
som medlemsstaterna lämnar i de 
nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921 i de territoriella planerna 
för en rättvis omställning inom Fonden för 
en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från 
unionens och medlemsstaternas 
industristrategi, i synnerhet stödet till små 
och medelstora företag och mikroföretag, 
den rättvisa gröna omställningen och den 
digitala omvandlingen. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska också vara 
förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921 i de territoriella planerna 
för en rättvis omställning inom Fonden för 
en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna, samt med relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, i 
synnerhet dem som är relevanta för eller 
härrör från tillämpningsområdet för 
denna förordning. Planerna för 
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återhämtning och resiliens ska också vara 
förenliga med målet att möjliggöra 
investeringar i framtidsorienterade 
tillgångar, tekniker och infrastrukturer 
som säkerställer unionens långsiktiga 
resiliens och konkurrenskraft på globala 
marknader och stärker unionens 
strategiska autonomi samt skapar 
synergier med alla relevanta 
unionsfonder och unionsprogram.

__________________ __________________
21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder.

21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder.

22 […] 22 […]

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att bidra till den rättvisa gröna 
omställningen och den digitala 
omvandlingen ska minst 37 % av 
anslagen till planen för återhämtning och 
resiliens bidra till åtgärder till stöd för en 
rättvis grön omställning, i enlighet med 
taxonomiförordningen, och minst 20 % av 
planens anslag ska bidra till åtgärder till 
stöd för den digitala omvandlingen.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En förklaring av hur planen 
förväntas hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 

utgår
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europeiska planeringsterminen.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

(b) En förklaring av hur planen bidrar 
till att uppnå unionens viktiga strategier 
och stärker unionens strategiska autonomi 
och konkurrenskraft, tillväxtpotentialen, 
särskilt för små och medelstora företag 
och mikroföretag, industriella ekosystem 
och strategiska värdekedjor, kvaliteten på 
offentliga tjänster, skapandet av 
arbetstillfällen av hög kvalitet, särskilt 
ungdomars anställbarhet, och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minskar krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och bidrar till ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens, samtidigt 
som lika villkor säkerställs på den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna och 
digitala omställningen eller till de 
utmaningar som följer av den.

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den rättvisa 
gröna omställningen och EU:s 
klimatneutralitetsmål och visa att de är 
förenliga med de nationella klimat- och 
energiplanerna.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En förklaring av hur planen 
förväntas bidra till den rättvisa digitala 
omvandlingen och till de utmaningar som 
följer av inkluderingen av digital 
tillgänglighet med fokus på unionens 
industri, däribland strategiska ekosystem, 
stöd till forskning och spridning av teknik 
på områden som artificiell intelligens, 5G, 
dataekonomi, den digitala klyftan, 
utveckling av digitala färdigheter, 
inbegripet kompetenshöjning och 
omskolning av arbetstagare.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) En förklaring av hur planen 
stärker unionens strategier för viktiga 
projekt av gemensamt europeiskt intresse, 
för europeiska små och medelstora 
företag och mikroföretag, för en cirkulär 
ekonomi, för forskning och innovation 
inom viktig teknik och för strategiska 
sektorer som bland annat kan omfatta 
teknik för förnybar energi och 
energieffektivitet och andra 
framtidsinriktade högteknologisektorer.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) En förklaring av hur planen är 
sammankopplad och samstämmig med 
viktiga unionsfonder och unionsprogram, 
t.ex. Horisont Europa, programmet för ett 
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digitalt Europa, fonden för en rättvis 
omställning, fonden för ett sammanlänkat 
Europa, strukturfonderna, 
rymdprogrammet, Europeiska 
försvarsfonden och InvestEU.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) En förklaring av hur planen 
investerar i långsiktiga ekonomiska, 
sociala och miljömässiga hållbara 
verksamheter, tekniker och industrier som 
skapar möjligheter för framtida 
generationer.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ce) En överblick över åtgärder för att 
säkerställa synligheten för EU:s 
finansiering och transparens för 
stödmottagarna.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) En förklaring av hur planen 
förväntas hantera de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Den uppskattade totala kostnaden 
för de reformer och investeringar som 
omfattas av den plan för återhämtning och 
resiliens som lämnats in (även kallad 
uppskattad total kostnad för planen för 
återhämtning och resiliens), underbyggd av 
en lämplig motivering och hur kostnaden 
står i proportion till de förväntade 
effekterna på ekonomin och 
sysselsättningen.

(f) Den uppskattade enhetskostnaden 
och den totala kostnaden för de reformer 
och investeringar som omfattas av den plan 
för återhämtning och resiliens som lämnats 
in (även kallad uppskattade kostnader för 
planen för återhämtning och resiliens), 
underbyggd av en lämplig motivering och 
hur kostnaden står i proportion till de 
förväntade effekterna på ekonomin och 
sysselsättningen.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den rättvisa gröna 
omställningen och den digitala 
omvandlingen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Om de åtgärder som föreslås i 
planen kommer att bidra till att uppnå de 
allmänna och särskilda mål som fastställs 
i artikel 4, och om planen är förenlig med 
denna förordnings tillämpningsområde i 
enlighet med vad som föreskrivs i artikel 



PE655.918v03-00 28/45 AD\1215992SV.docx

SV

3.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till de mål som avses i 
artikel 15 b, c och ca.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen bidrar till unionens 
strategier i enlighet med artikel 15 cb.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om planen är sammankopplad 
och samstämmig med unionens program i 
enlighet med artikel 15 cc.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Om planen omfattar effektiva 
åtgärder för att säkerställa synligheten för 
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unionens finansiering och transparens 
för stödmottagarna.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bd) Om planen är inriktad på den 
kommande ekonomiska cykeln och 
fokuserar på de åtgärder, den teknik och 
de branscher som genererar långsiktiga 
fördelar.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, produktiviteten, 
sysselsättning av god kvalitet och den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala resiliens och strategiska 
värdekedjor, minska krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till en 
ökad ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och unionens strategiska 
autonomi.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 

(Berör inte den svenska versionen.)  
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insatser.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

1. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt i enlighet med artikel 27 
anta ett beslut inom två månader från det 
att medlemsstaten officiellt lämnat in 
planen för återhämtning och resiliens. Om 
kommissionen gör en positiv eller delvis 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om planen för återhämtning och 
resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 
16.3 får inget ekonomiskt bidrag beviljas 
den berörda medlemsstaten.

(c) Om planen för återhämtning och 
resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller något av de kriterier som anges i 
artikel 16.3 får inget ekonomiskt bidrag 
beviljas den berörda medlemsstaten och 
punkt 5 i denna artikel ska gälla.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om planen för återhämtning och 
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resiliens delvis uppfyller de kriterier som 
avses i artikel 16.3 eller endast uppfyller 
några av dem, ska kommissionen 
fastställa det ekonomiska bidrag som 
tilldelas den berörda medlemsstaten upp 
till beloppet för de uppskattade 
kostnaderna för reformer och 
investeringar som uppfyller de kriterier 
som fastställs i artikel 16.3.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En beskrivning av reformerna och 
investeringsprojekten, samt beloppet för 
den uppskattade totala kostnaden för 
planen för återhämtning och resiliens.

(b) En beskrivning av reformerna och 
investeringsprojekten inom ramen för 
planen för återhämtning och resiliens och 
beloppen för deras respektive uppskattade 
kostnader.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
fyra månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget.

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska beslutet åtföljas av en 
vederbörligen motiverad bedömning och 
meddelas inom två månader efter det att 
medlemsstaten lämnat in förslaget. Den 
berörda medlemsstaten får lämna in en ny 
plan för återhämtning och resiliens och 
får även använda instrumentet för 
tekniskt stöd.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 27.2.

7. De delegerade akter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 27.2.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom fyra månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

2. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten motiverar en ändring av den 
relevanta planen för återhämtning och 
resiliens ska kommissionen göra en 
bedömning av den nya planen i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 16 och fatta 
ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 
inom två månader från det att begäran 
officiellt lämnats in.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
fyra månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 
och resiliens ska den avslå begäran inom 
två månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

Ändringsförslag 55
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska 
inom två månader efter mottagandet av 
begäran bedöma huruvida de relevanta 
delmål och mål som anges i det beslut som 
avses i artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens delegerade akt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
varje kvartal. Kommissionen ska inom en 
månad efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 
medlemsstaten.

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens delegerade akt i 
enlighet med artikel 17 till 
Europaparlamentet och rådet utan onödigt 
dröjsmål. Den berörda medlemsstaten får 
begära att kommissionen tar bort känslig 
eller konfidentiell information vars 
utlämnande skulle äventyra allmänintresset 
i medlemsstaten.
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att Europaparlamentet ska 
kunna utföra en lämplig kontroll av 
effektiviteten, ändamålsenligheten och 
verkningarna av det finansiella stödet 
från faciliteten, ska årsrapporten 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet som en del av den integrerade 
finansiella rapporteringen och ska även 
utgöra en del av det årliga 
ansvarsfrihetsförfarandet i form av ett 
särskilt kapitel i rapporten om 
ansvarsfrihet för kommissionen.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medier och allmänhet.

1. Medlemsstaterna och andra 
mottagare av unionsfinansiering ska 
framhålla unionsfinansieringens ursprung 
och konsekvent säkerställa dess synlighet, i 
synnerhet när de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat, genom att både online 
och offline visa upp unionens emblem 
tillsammans med en hänvisning till 
”faciliteten för återhämtning och 
resiliens” som stöder åtgärderna, och 
genom att tillhandahålla enhetlig, 
verkningsfull och proportionell riktad 
information till olika målgrupper, däribland 
medier och allmänhet.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vidta 
informations- och kommunikationsåtgärder 
avseende de instrument som inrättas 
genom denna förordning, dess åtgärder och 
resultat. Ekonomiska medel som anslagits 
för de instrument som inrättas genom 
denna förordning ska också bidra till den 
övergripande kommunikationen av 
unionens politiska prioriteringar, i den mån 
de har anknytning till de mål som avses i 
artikel 4.

2. Kommissionen ska på ett 
användarvänligt sätt vidta informations- 
och kommunikationsåtgärder för att öka 
medvetenheten bland medborgare, 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, och offentliga förvaltningar om 
de ekonomiska resurser som 
tillhandahålls genom de instrument som 
inrättas genom denna förordning, samt 
dess åtgärder och resultat. Ekonomiska 
medel som anslagits för de instrument som 
inrättas genom denna förordning ska också 
bidra till den övergripande 
kommunikationen av unionens politiska 
prioriteringar, i den mån de har anknytning 
till de mål som avses i artikel 4.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inrätta ett digitalt 
övervakningssystem som säkerställer full 
insyn för allmänheten via en sökbar, 
lättillgänglig digital plattform med en 
förteckning över alla stödmottagare som 
omfattas av nationella planer för 
återhämtning och resiliens för vilka 
medlemsstaterna ska tillhandahålla 
nödvändig information.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 Artikel 27
Kommittéförfarande Utövande av delegeringen
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1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.

2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 
182/2011 tillämpas.

2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artiklarna 17 
och 19 ska ges till kommissionen till och 
med den 31 december 2027.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 17 och 19 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallande 
innebär att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare datum som anges i beslutet. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 9, 17 och 19 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot 
den delegerade akten inom en period på 
tre månader från den dag då akten 
delgavs Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och 
rådet, före utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med tre månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag 62
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Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a. Om de åtgärder som föreslås i 
planen kommer att bidra till att uppnå det 
mål som fastställs i artikel 4, och om 
planen är förenlig med denna förordnings 
tillämpningsområde i enlighet med vad 
som föreskrivs i artikel 3.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

utgår

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om de investeringar som ingår i 
planen respekterar principen att inte 
orsaka betydande skada och kraven 
rörande minimiskyddsåtgärder.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens samt dess 
industriella ekosystem och strategiska 
värdekedjor, minska krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till en 
ökad ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens, samtidigt 
som lika villkor på den inre marknaden 
och unionens strategiska autonomi 
säkerställs.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.

(f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, som dessutom är förenliga med 
de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten eller med andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen och som också kan 
mobilisera privata investeringar.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om alla relevanta intressenter har 
hörts på lämpligt sätt i enlighet med 
artikel 15.
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Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
upprätta klimat- och miljövänliga system 
och till miljöanpassningen av ekonomiska 
eller sociala sektorer i syfte att bidra till det 
övergripande målet att uppnå ett 
klimatneutralt EU senast 2050,

— Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
upprätta klimatneutrala och miljövänliga 
system och till miljöanpassningen av 
ekonomiska eller sociala sektorer och 
energi- och resurseffektiviteten i dessa 
sektorer, i syfte att bidra till det 
övergripande målet att uppnå ett 
klimatneutralt Europa senast 2050, 
samtidigt som teknikneutralitet 
respekteras.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller och

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till den 
digitala omställningen av ekonomiska eller 
sociala sektorer,

— genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till den 
digitala omvandlingen av ekonomiska eller 
sociala sektorer, stödja forskning och 
spridning av teknik på områden som 
artificiell intelligens, 5G och 
dataekonomi, bidra till digital 
tillgänglighet och minska den digitala 
klyftan.
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Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller och

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
hantera de utmaningar som uppstår till 
följd av den gröna och/eller digitala 
omställningen,

— genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
hantera de utmaningar som uppstår till 
följd av den rättvisa gröna omställningen 
och den digitala omvandlingen,

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas få varaktiga effekter.

— genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas få långvariga positiva 
effekter.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, särskilt för små och 
medelstora företag, sysselsättningen, 
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och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens

unionens strategiska autonomi och 
konkurrenskraft på lång sikt, de 
industriella ekosystemen och de 
strategiska värdekedjorna och ge positiva 
långvariga effekter på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens samt hållbar och långsiktig 
tillväxt för att skapa möjligheter för 
framtida generationer, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternass 
ekonomi och stimulera tillväxtpotentialen i 
den berörda medlemsstatens ekonomi, 
främja skapandet av arbetstillfällen och 
mildra krisens negativa effekter, samtidigt 
som negativa effekter av dessa åtgärder på 
klimatet och miljön undviks,

— Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternas 
ekonomi och stimulera tillväxtpotentialen, i 
synnerhet för små och medelstora företag, 
mikroföretag och nystartade företag, 
stärka de industriella ekosystemen och de 
strategiska värdekedjorna i den berörda 
medlemsstatens ekonomi, främja skapandet 
av arbetstillfällen och mildra krisens 
negativa effekter, samtidigt som negativa 
effekter av dessa åtgärder på klimatet och 
miljön undviks,

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 4 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- och
- planen för återhämtning och resiliens är 
inriktad på den kommande ekonomiska 
cykeln och fokuserar på de åtgärder, den 
teknik och de branscher som genererar 
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långsiktiga fördelar,

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 4 – strecksats 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- och
- planen för återhämtning och resiliens 
förväntas bidra till att stärka unionens 
strategiska autonomi i viktiga 
värdekedjor.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.4 – stycke 1 – stycke 4 – strecksats 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- och
- planen för återhämtning och resiliens 
förväntas inriktas på investeringar i 
långsiktiga projekt som ska generera 
tillväxt och inkomster för de 
medlemsstater och unionen som kommer 
att gynnas av det europeiska 
återhämtningsinstrumentet (Next 
Generation EU) och dess 
återbetalningssystem i framtida 
generationers intresse.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om planen för återhämtning och 
resiliens delvis uppfyller de kriterier som 
avses i artikel 16.3 eller endast uppfyller 
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några av dem, ska det ekonomiska bidrag 
som tilldelas den berörda medlemsstaten 
inte vara större än beloppet för de 
uppskattade kostnaderna för reformer och 
investeringar som uppfyller de kriterier 
som fastställs i artikel 16.3.
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