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Ændringsforslag 28
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde 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, 
samtidig med at Unionens strategiske 
autonomi på lang sigt sikres.

Or. en

Ændringsforslag 29
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Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Valérie Hayer

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 30
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 

(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 
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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.

genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer samt sociale investeringer, der 
skal støtte omstillingen til ren energi og 
derved fremme energieffektiviteten, 
sikkerheden samt et sundt indemiljø i 
bygninger og andre nøglesektorer i 
økonomien, er vigtige for at opnå 
bæredygtig vækst og bidrage til at skabe 
arbejdspladser. Disse vil også medvirke til 
at gøre Unionen mere resilient og mindre 
afhængig ved at diversificere de vigtigste 
forsyningskæder.

Or. en

Begrundelse

Interventionerne i byggesektoren bør ikke kun fokusere på boligforhold og energieffektivitet, 
men også på bygninger generelt og på deres sikkerhed og den indendørs luftkvalitet.

Ændringsforslag 31
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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 

(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, innovation og 
forskning, kapaciteter og processer, der 
skal støtte omstillingen til vedvarende 
energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
opfylde Unionens klimaneutralitetsmål 
samt bidrage til at skabe arbejdspladser. 
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diversificere de vigtigste forsyningskæder. Dette vil også medvirke til at gøre Unionen 
mere resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 32
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Nedlukningsforanstaltningerne 
under covid-19-krisen fremhævede 
betydningen af den digitale omstilling, 
men de forværrede også den digitale 
ulighed og de problemer, som mennesker 
med begrænset adgang til digital 
teknologi eller med få digitale 
færdigheder står over for. 
Genopretningen efter pandemien bør 
omfatte foranstaltninger til at afhjælpe 
disse problemer og fremme digital 
ligestilling samt støtte åbne software- og 
hardwareløsninger og sikre beskyttelse af 
personoplysninger. Desuden bør den 
digitale omstilling også være grøn: Den 
stigende efterspørgsel efter elektricitet, der 
er fremkaldt af den digitale sektors vækst, 
bør imødekommes på en bæredygtig måde 
på grundlag af 
energieffektivitetsforanstaltninger og 
produktion af vedvarende energi.

Or. en

Ændringsforslag 33
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)



AM\1212267DA.docx 7/143 PE657.162v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Der er beviser for, at kvinder 
mister deres job i uforholdsmæssig grad 
som følge af krisen. Det er bydende 
nødvendigt at undgå et scenarie, hvor 
EU's finansielle bistand hovedsagelig går 
til mandsdominerede sektorer. Fremme af 
kønsbalanceret vækst bør være en 
væsentlig del af løsningen på følgerne af 
covid-19-krisen. Plejeøkonomien spiller 
en central rolle i denne forbindelse, især 
investeringer i krisesikrede 
børnepasningsordninger og skoler.

Or. en

Begrundelse

Se dr. Elisabeth Klatzers og dr. Azzura Rinaldis undersøgelse.

Ændringsforslag 34
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) På nuværende tidspunkt findes der 
ikke et instrument, der har som formål at 
yde direkte finansiel støtte knyttet til 
opnåelsen af resultater og til gennemførelse 
af reformer og offentlige investeringer i 
medlemsstaterne som reaktion på de 
udfordringer, der er identificeret som led i 
det europæiske semester, med henblik på 
at opnå varige virkninger for 
produktiviteten og resiliensen af 
medlemsstaternes økonomier.

(7) På nuværende tidspunkt findes der 
ikke et instrument, der har som formål at 
yde direkte finansiel støtte knyttet til 
opnåelsen af resultater og til gennemførelse 
af reformer og offentlige investeringer i de 
medlemsstater, der også kan rejse private 
investeringer, med henblik på at opnå 
varige virkninger for produktiviteten og 
resiliensen af medlemsstaternes 
økonomier.

Or. en
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Ændringsforslag 35
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til genopretning af den 
europæiske økonomi, der er stærkt 
påvirket af covid-19-krisen, og øge dens 
resiliens ved at intensivere gennemførelsen 
af reformer og offentlige investeringer i 
forbindelse hermed i medlemsstaterne, 
samtidig med at der sikres lige 
konkurrencevilkår i det indre marked. 
Faciliteten bør være omfattende og 
desuden nyde godt af de erfaringer, som 
Kommissionen og medlemsstaterne har 
gjort i forbindelse med anvendelsen af de 
øvrige instrumenter og programmer.

Or. en

Ændringsforslag 36
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 

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

yde direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i de 
medlemsstater, der også er i stand til at 
rejse private investeringer. Faciliteten bør 
være omfattende og desuden nyde godt af 
de erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

Or. en

Ændringsforslag 37
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage med 50 % af 
sine ressourcer til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 50 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klima- og 
miljømål. Klimaændringer og 
nedbrydning af økosystemer er vigtige 
drivkræfter bag miljøstress, der skabte 
betingelser for fremkomsten og 
spredningen af covid-19 og potentielle 
fremtidige pandemier. Derfor skal alle 
investeringer under faciliteten opfylde de 
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miljømæssige bæredygtighedskriterier, 
der er defineret i 
[klassificeringsforordningen], og som 
minimum overholde princippet om "ikke 
at gøre væsentlig skade" og kravene om 
"minimumsgarantier". EU's 
klassificeringskriterier og -rammer bør 
anvendes til at følge gennemførelsen af 
klimaforpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 38
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 den 
grønne omstilling, den digitale omstilling 
og understøtte en solid SMV- og 
industristrategi, der vil spille en vigtig 
rolle i relanceringen og moderniseringen af 
vores økonomi og bevarelsen af dens 
konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 39
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen
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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 omstilling, men også 
den åbne, bæredygtige og inklusive 
digitale omstilling. De vil begge spille en 
vigtig rolle i relanceringen og 
moderniseringen af vores økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 40
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 
både den grønne omstilling og den digitale 
omstilling. De vil begge spille en vigtig 
rolle i relanceringen, dekarboniseringen 
og moderniseringen af vores økonomi.
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Or. en

Ændringsforslag 41
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 42
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 14

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

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

Or. en

Ændringsforslag 43
Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 44
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 45
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 

(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 
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vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse, befordre bæredygtig vækst og 
øge europæisk konkurrenceevne på 
globalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 46
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima-
, miljøpolitiske og 
databeskyttelsesprioriteter. Faciliteten bør 
ikke anvendes til finansiering af 
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aktiviteter i relation til produktion, 
behandling, distribution, opbevaring eller 
forbrænding af fossile brændstoffer; 
dekommissionering, drift, tilpasning eller 
opførelse af atomkraftværker; 
bortskaffelse af affald på 
deponeringsanlæg og investeringer i 
anlæg til affaldsforbrænding; 
investeringer i lufthavnsinfrastruktur, 
undtagen i regionerne i den yderste 
periferi.

Or. en

Ændringsforslag 47
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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 

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan, der også kan rejse private 
investeringer. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse og sikre synergier med 
de nationale energi- og klimaplaner, 
planerne for retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene, og være i overensstemmelse med 
prioriteterne og målene under andre EU-
fonde og -programmer, med de nationale 
reformprogrammer og med de relevante 
landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er fastlagt inden for 
rammerne af det europæiske semester. 
For at fremme tiltag, der falder ind under 
prioriteterne for den europæiske grønne 
pagt og den digitale dagsorden, bør planen 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes.

Ændringsforslag 48
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 

(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 
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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.

grønne pagt, den digitale dagsorden og den 
industrielle strategi, 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.

Or. en

Ændringsforslag 49
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 50
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Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør en medlemsstat indgive en 
genopretnings- og resiliensplan når som 
helst efter denne forordnings ikrafttræden 
og indtil den 31. august 2024. For at sikre 
en hurtig gennemførelse bør 
medlemsstaterne kunne indgive et udkast 
til en plan sammen med de relevante 
forslag til budgetoplysninger fra seks 
måneder før den officielle indgivelse af 
genopretnings- og resiliensplanen.

Or. en

Ændringsforslag 51
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes. 
Genopretnings- og resiliensplanen bør i den henseende være en selvstændig retsakt og ikke et 
bilag til det nationale reformprogram.

Ændringsforslag 52
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
vise, hvordan planen forventes at bidrage 
til ligestilling mellem kønnene og 
kønsbalanceret vækst og jobskabelse; 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.
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Or. en

Ændringsforslag 53
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Princippet om en retfærdig omstilling, der ikke lader nogen i stikken, bør også gælde for den 
grønne og den digitale omstilling.

Ændringsforslag 54
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Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til den grønne og den digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens kønsbalancerede 
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 planen udelukker 
aktiviteter, der ikke opfylder 
bæredygtighedskriterierne som defineret i 
[klassificeringsforordningen]; om alle 
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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.

relevante interessenter er blevet hørt 
korrekt; om medlemsstaterne efterlever de 
EU-værdier, der er nedfældet i artikel 2 i 
TEU [retsstatsprincippet]; om den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
indeholder foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 55
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til den grønne og den digitale 

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den retfærdige grønne og 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 
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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.

sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed; 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 den begrundelse, der er 
forelagt af medlemsstaten for de anslåede 
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 også er i stand 
til at rejse private investeringer, og 
repræsenterer sammenhængende tiltag, og 
om de ordninger, som den berørte 
medlemsstat har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder de foreslåede delmål og slutmål 
samt de dertil knyttede indikatorer.

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes.

Ændringsforslag 56
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er knyttet til de ændringer, der åbner for mulighed for delvis godkendelse af 
genopretnings- og resiliensplanen.

Ændringsforslag 57
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den 
retfærdige grønne og digitale omstilling, 
og dermed højere omkostninger til planen 
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maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

end det maksimale finansielle bidrag, der 
er (vil blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Or. en

Begrundelse

Princippet om en retfærdig omstilling, der ikke lader nogen i stikken, bør også gælde for den 
grønne og den digitale omstilling.

Ændringsforslag 58
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 

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

et sådant skridt. Kommissionen bør 
vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for to 
måneder.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringen er at fremskynde godkendelsesprocessen for genopretnings- og 
resiliensplanen.

Ændringsforslag 59
Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 60
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles til 
Europa-Parlamentet og Rådet, og 
Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt.

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles til 
Europa-Parlamentet og Rådet, og 
Kommissionen såvel som den berørte 
medlemsstat bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 61
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 62
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 63
François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. "resiliens": den evne, som 
økonomien, landbruget og industrien i 
Europa har til inden for det indre marked 
at producere alle nødvendige varer og 
tjenesteydelser for at sikre Den 
Europæiske Unions strategiske autonomi 
og til at styrke uafhængigheden af 
tredjelande med hensyn til aktiver og 
teknologier, der er nødvendige for at 
skabe stabilitet og sikkerhed i de 
europæiske samfund, og som er 
nødvendige for at imødegå 
chokpåvirkninger og vedvarende 
strukturelle ændringer med en begrænset 
virkning på de kommende generationer.

Or. en

Ændringsforslag 64
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. "genopretning": den proces, der 
er planlagt for at genoprette europæiske 
og nationale økonomier efter eksponering 
for en krise, som skyldes eksterne og 
uforudsigelige faktorer, ved at vedtage 
støttetiltag, der ikke indebærer 
diskriminerende og byrdefuld 
overvågning i form af et 
overvågningsværktøj efter programmets 
afslutning.

Or. en

Ændringsforslag 65
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. "resiliens": evnen til at minimere 
umiddelbare og langsigtede negative 
konsekvenser, der følger af mikro- og 
makroøkonomiske kriser ved at mindske 
de nationale økonomiers sårbarhed og 
fjerne EU's strategiske industriers 
afhængighed af tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 66
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

3a. princippet om "ikke at gøre 
væsentlig skade": undladelse af at gøre 
"væsentlig skade på miljømål" som 
defineret i artikel 17 i forordning (EU) 
2020/852 [klassificeringsforordningen].

Or. en

Ændringsforslag 67
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. "minimumsgarantier": 
procedurerne, der er defineret i artikel 18 
i forordning (EU) 2020/852 
[klassificeringsforordningen].

Or. en

Ændringsforslag 68
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. "resiliens": evnen til at møde 
samfundsmæssige, økonomiske og 
økologiske chok og vedvarende 
strukturelle forandringer på en 
bæredygtig måde for at bevare samfundets 
velfærd, uden at det går ud over de 
fremtidige generationers arv.

Or. en
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Ændringsforslag 69
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne 
omstilling til klimaneutralitet før 2050 
samt den åbne, bæredygtige og inklusive 
digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig, 
kønsbalanceret og inklusiv vækst, 
beskæftigelse og investeringer samt de 
finansielle systemers stabilitet.

Faciliteten understøtter kun aktiviteter, 
hvis det kan påvises, at de "ikke gør 
væsentlig skade", og "overholder 
"minimumsgarantierne”" som defineret i 
forordning (EU) 2020/852 
[klassificeringsforordningen], ikke fører 
til en fastlåsning af CO2-intensive aktiver 
og ikke hindrer anvendelsen af CO2-
neutrale alternativer.
Faciliteten må ikke finansiere produktion, 
behandling, distribution, opbevaring eller 
forbrænding af fossile brændstoffer; 
dekommissionering, drift, tilpasning eller 
opførelse af atomkraftværker; 
bortskaffelse af affald og investeringer i 
anlæg til affaldsforbrænding; 
investeringer i lufthavnsinfrastruktur, 
undtagen i regionerne i den yderste 
periferi.

Or. en
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Ændringsforslag 70
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 strategiske 
politikområder med relation til økonomisk, 
social og territorial samhørighed, FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling, den 
retfærdige grønne og digitale omstilling, 
sundhed, konkurrenceevne, resiliens, 
produktivitet, uddannelse, 
erhvervsuddannelse og færdigheder, 
menneskelig og social kapital, forskning 
og innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse, 
investeringer, materielle og immaterielle 
infrastrukturer, bæredygtig transport og 
mobilitet, energieffektivitet, cirkularitet, 
byfornyelse, ligestilling mellem kønnene, 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
sociale rettigheder og overholdelse af 
retsstatsprincippet samt de finansielle 
systemers stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 71
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Bart 
Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie 
Hayer

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 

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
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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.

territorial samhørighed, den grønne 
omstilling, den digitale omstilling, kritiske 
infrastrukturer, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 72
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 socialt 
retfærdige grønne og digitale omstilling, 
offentlig sundhed, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, kvalitetsjob og offentlige 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 73
Pernille Weiss, Seán Kelly, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Sara 
Skyttedal

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af genopretnings- og Anvendelsen af genopretnings- og 
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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.

resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til EU's strategiske autonomi 
og samtidig beskyttelse af og støtte til 
principperne for det indre marked og 
undgåelse af ikkebæredygtige 
markedskoncentrationer, økonomisk, 
social og territorial samhørighed, den 
grønne og den digitale omstilling, sundhed, 
langsigtet konkurrenceevne, resiliens, 
produktivitet, uddannelse og færdigheder, 
forskning og innovation, intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, 
beskæftigelse og investeringer samt de 
finansielle systemers stabilitet

Or. en

Ændringsforslag 74
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

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, sundhed, 
konkurrenceevne, energi og 
energiforsyningssikkerhed, resiliens, 
produktivitet, uddannelse og færdigheder, 
forskning og avanceret innovation inden 
for strategiske sektorer som 
brintteknologi, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 75
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François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

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 EU's strategiske 
autonomi, herunder rummet, forsvar og 
sikker konnektivitet, til økonomisk, social 
og territorial samhørighed, den grønne og 
den digitale omstilling, sundhed, langsigtet 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 76
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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, industriel 
autonomi og flytning, 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.
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Or. en

Ændringsforslag 77
Pietro Fiocchi

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, SMV'er, herunder 
mikrovirksomheder, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 78
Angelika Niebler

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 

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

Or. en

Ændringsforslag 79
François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
sikre Unionens økonomiske velstand på 
lang sigt, muliggøre hurtig tilbagebetaling 
af lån optaget af NGEU, der ikke bør blive 
en finansiel byrde for de næste 
generationer, fremme Unionens 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og langsigtede 
konkurrenceevne ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling, befordre 
digital autonomi, nøglestrategier, navnlig 
vedrørende IPCEI'er (vigtige projekter af 
fælles europæisk interesse), den 
industrielle strategi for Europa, strategien 
for europæiske SMV'er, cirkulær 
økonomi, forskning og innovation inden 
for nøgleteknologier, en moderne 
sundhedssektor, forsvar, rummet, sikker 
konnektivitet og migration og på den måde 
medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
langsigtet bæredygtig vækst til følge og 
mindskelse af afhængigheden af 
tredjelande på strategiske områder.

Or. en
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Ændringsforslag 80
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
sikre Unionens økonomiske velstand på 
lang sigt, muliggøre hurtig tilbagebetaling 
af lån optaget af NGEU, der ikke bør blive 
en finansiel byrde for de næste 
generationer, fremme Unionens 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og langsigtede 
konkurrenceevne ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling, 
nøglestrategier, navnlig vedrørende 
IPCEI'er (vigtige projekter af fælles 
europæisk interesse), strategien for 
europæiske SMV'er, cirkulær økonomi, 
forskning og innovation inden for 
nøgleteknologier, en moderne 
sundhedssektor, forsvar og migration og 
på den måde medvirke til at genoprette 
EU-økonomiernes vækstpotentiale og 
fremme jobskabelse efter covid-19-krisen, 
med bæredygtig vækst til følge.

Or. en

Ændringsforslag 81
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 

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

fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne omstilling til klimaneutralitet før 
2050 og den åbne, bæredygtige og 
inklusive digitale omstilling og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig, kønsbalanceret vækst og en 
høj grad af miljøbeskyttelse til følge.

Or. en

Ændringsforslag 82
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser, også ved hjælp 
af solvensstøtte til virksomheder etableret 
i en medlemsstat, og som har sine 
aktiviteter i Unionen, og støtte den 
retfærdige grønne og digitale omstilling i 
overensstemmelse med princippet om 
"ikke at gøre væsentlige skade” og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes og deres industrielle 
økosystemers og strategiske værdikæders 
vækstpotentiale, fremme jobskabelse efter 
covid-19-krisen, med bæredygtig vækst til 
følge, udnytte det indre markeds fulde 
potentiale, samtidig med at lige 
konkurrencevilkår og Unionens 
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økonomiske autonomi sikres.

Or. en

Ændringsforslag 83
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse samt hjemtagelse af og støtte 
til industrier, der har vist sig at være 
meget vigtige, efter covid-19-krisen, 
herunder dem inden for sundhedspleje, og 
fremme bæredygtig vækst ved hjælp af 
investeringer i nøgleteknologier som brint 
og kritiske værdikæder.

Or. en

Ændringsforslag 84
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at genoprette 
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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.

vækstpotentialet i Unionens økonomier og 
fremme jobskabelse efter covid-19-krisen 
samt forbedre medlemsstaternes resiliens 
og tilpasningsevne, afbøde krisens sociale 
og økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne omstilling og den digitale 
omstilling for at opnå intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, job og 
investeringer samt stabilitet i de 
finansielle systemer og bevare 
merværdien af den finansielle bistand i 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 85
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling, særligt 
hvad angår SMV'er, og på den måde 
medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen samt 
forbedre unges beskæftigelsesegnethed, 
fremme bæredygtig vækst og forebygge 
enhver form for yderligere økonomisk 
recession via tilbagebetaling af lånene.

Or. en

Ændringsforslag 86
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
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Giorgos Georgiou, Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, genopbygge offentlige 
tjenester, der har været alvorligt berørt af 
spareforanstaltninger, afbøde krisens 
sociale og økonomiske konsekvenser og 
støtte en socialt retfærdig grøn og digital 
omstilling og på den måde medvirke til at 
genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale, beskytte eksisterende job 
og fremme skabelse af kvalitetsjob efter 
covid-19-krisen, med bæredygtig vækst til 
følge.

Or. en

Ændringsforslag 87
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 88
Pietro Fiocchi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 89
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Faciliteten skal sikre, at:
a) mindst 50 % af instrumentet direkte 
støtter klima- og miljøtiltag i 
overensstemmelse med målene for den 
europæiske grønne pagt, Parisaftalen og 
artikel 9 i forordning (EU) 2020/852 
[klassificeringsforordningen], og at alle 
tiltag under faciliteten overholder 
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princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade" og kravene om 
"minimumsgarantier". Medlemsstaterne 
identificerer og følger klima- og 
miljøudgifterne ved at anvende kriterierne 
fastsat i forordning (EU) 2020/852 
[klassificeringsforordningen]
b) tiltag finansieret af faciliteten til 
fremme af åben digital omstilling bidrager 
til digital ligestilling, digital 
tilgængelighed, åbne software- og 
hardwareløsninger og sikrer beskyttelse af 
personoplysninger. De skal også 
understøttes af en udvidet produktion af 
vedvarende energi og af 
energieffektivitetsforanstaltninger
c) ligestilling mellem kønnene, integration 
af kønsaspektet og afbalancerede 
investeringer i kvinde- og 
mandsdominerede sektorer, herunder 
investeringer i plejeøkonomien, fremmes 
under forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen, rapporteringen og 
evalueringen af relevante reformer og 
investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 90
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og de dermed 
forbundne udgifter skal være i 
overensstemmelse med den europæiske 
grønne pagt og Parisaftalen om klima og 
overholde princippet om "ikke at gøre 
væsentlig skade" i forordning (EU) 
2020/852 (klassificeringsforordningen).

Or. en
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Ændringsforslag 91
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen bemyndiges til 
inden den 31. december 2020 at vedtage 
en delegeret retsakt, der skal supplere 
denne forordning ved at udvikle en 
relevant metodologi og retningslinjer for 
"ikke at gøre væsentlig skade" for 
faciliteten ved hjælp af kriterierne i 
forordning (EU) 2020/852 
(klassificeringsforordningen). De 
nationale genopretnings- og 
resiliensplaner skal følge disse 
retningslinjer.

Or. en

Ændringsforslag 92
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Med henblik på opfyldelse af det 
overordnede mål er genopretnings- og 
resiliensfacilitetens specifikke mål at yde 
finansiel støtte til medlemsstaterne med 
henblik på at nå de delmål og slutmål for 
reformer og investeringer, som er fastlagt i 
deres genopretnings- og resiliensplaner 
inden for rammerne af strategiske 
områder såsom SMV'er og nationale 
industrier, sundhedssektoren, forsknings- 
og innovationsaktiviteter, 
forsvarsindustrierne og 
migrationshåndteringen. Dette specifikke 
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mål skal forfølges i tæt samarbejde med de 
berørte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 93
András Gyürk, Edina Tóth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 94
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal først og fremmest 
fokusere på at genopbygge de offentlige 
tjenester, hvis afgørende betydning blev 
bekræftet af covid-19-krisen.

Or. en
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Ændringsforslag 95
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal støtte 
medlemsstaternes industristrategier, der 
fokuserer på kvalitetsjob, lige udvikling 
og ambitiøse klimamål. I den forbindelse 
opfordres medlemsstaterne til i deres 
genopretnings- og resiliensplan at 
medtage en offentlig investeringsplan til 
fremme af udviklingen af en offentlig 
produktionssektor, navnlig i strategiske 
sektorer, der er for vigtige til at blive 
overladt til markedet, f.eks. lægemidler, 
sanitære produkter, personligt 
beskyttelsesudstyr og medicinsk udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 96
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. For at bidrage til den sociale og 
territoriale samhørighed skal støtte til den 
private sektor først og fremmest ydes til 
mikrovirksomheder og SMV'er i de mest 
berørte regioner for at modvirke regionale 
uligheder, der forstærkes af politikker 
centreret om konkurrenceevne.

Or. en
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Ændringsforslag 97
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal tage sigte på at 
bevare kvalitetsjob. Arbejdspladserne, der 
skabes i henhold til disse planer, skal 
respektere de højeste standarder for 
arbejdstagerrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 98
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 1 - litra a - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med et beløb på 334 950 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii), i 
forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som ikketilbagebetalingspligtig 
støtte, jf. dog artikel 4, stk. 4 og 8, i 
forordning [EURI].

a) med et beløb på 334 950 000 000 
EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii), i 
forordning [EURI] i løbende priser, til 
rådighed som ikketilbagebetalingspligtig 
støtte, jf. dog artikel 4, stk. 4 og 8, i 
forordning [EURI], hvoraf mindst 
167 475 000 000 EUR direkte støtter 
klima- og miljøforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 99
Pietro Fiocchi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse beløb udgør eksterne 
formålsbestemte indtægter i henhold til 
finansforordningens artikel 21, stk. 5

udgår

Or. en

Ændringsforslag 100
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) 10 % af det i artikel 5, stk. 1, litra 
a), og artikel 5, stk. 1, litra b), nævnte 
beløb tildeles til finansiering af projekter 
af fælleseuropæisk interesse, der er 
specificeret i artikel 5a.

Or. en

Ændringsforslag 101
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1, litra a), omhandlede 
beløb kan også dække udgifter til de 
forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af hvert instrument og for 
at nå dets mål, herunder navnlig 
undersøgelser, ekspertmøder og 
informations- og kommunikationstiltag, 
såsom institutionel kommunikation om 
Unionens politiske prioriteter, for så vidt 
de angår denne forordnings formål, 

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

de angår denne forordnings formål, 
udgifter i forbindelse med IT-netværk, der 
fokuserer på informationsbehandling og -
udveksling, institutionelle IT-værktøjer 
samt alle andre udgifter til teknisk og 
administrativ støtte, som Kommissionen 
afholder i forbindelse med forvaltningen af 
hvert instrument. Udgifterne kan også 
omfatte omkostninger til andre 
støtteaktiviteter såsom kvalitetskontrol og 
overvågning af projekter i marken og 
omkostninger til peerrådgivning og 
eksperter i forbindelse med vurdering og 
gennemførelse af reformer og 
investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 102
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Projekter af fælleseuropæisk interesse

Det beløb, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, 
litra ba), anvendes til finansiering af 
projekter af fælleseuropæisk interesse, der 
har en europæisk dækning med et stort 
bidrag til den grønne og digitale 
omstilling og til genopretning efter covid-
19-krisen. Kommissionen lancerer 
projekter af fælleseuropæisk interesse ved 
hjælp af delegerede retsakter, der anfører 
de deltagende medlemsstater, beløb, 
delmål og mål, projekterne/typerne af 
projekter. Projekterne af fælleseuropæisk 
interesse er:
- turisme
- luftfartsindustri
- indre vandvejes sejlbarhed
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- ERTMS.

Or. en

Ændringsforslag 103
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Midler fra programmer under delt 

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

Or. en

Ændringsforslag 104
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Midler, der er tildelt faciliteten, kan efter 
anmodning fra en medlemsstat overføres 
til Unionens fonde og anvendes til fordel 
for den medlemsstat, der anmoder om 
overførslen. Disse midler tildeles under 
delt forvaltning i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 63. Reglerne 
for den modtagende EU-fond finder 
anvendelse på disse midler.
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Or. en

Ændringsforslag 105
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten knyttes ikke til 
strukturelle reformforanstaltninger eller 
anden form for økonomiske og politiske 
betingelser med relation til stabilitets- og 
vækstpagten eller det europæiske 
semester, der kan svække de sociale eller 
arbejdstagernes rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 106
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 107
Ville Niinistö
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Foranstaltninger, der kæder faciliteten 

sammen med forsvarlig økonomisk 
styring

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

Or. en

Ændringsforslag 108
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Foranstaltninger, der kæder faciliteten 

sammen med forsvarlig økonomisk 
styring

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

Or. en

Ændringsforslag 109
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat. 
BNP- og arbejdsløshedsindikatorerne skal 
afspejle virkningen af covid-19-krisen.

Or. en

Ændringsforslag 110
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 31. december 2022 til den 
31. december 2024 kan Kommissionen, 

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

hvis der er finansielle midler til rådighed, 
afholde forslagsindkaldelser og angiver for 
den enkelte forslagsindkaldelse det beløb, 
der potentielt kan tildeles. Hver 
medlemsstat kan foreslå, at den skal 
modtage op til et maksimumsbeløb 
svarende til dens tildelingsandel af det 
beløb, der kan tildeles, jf. bilag I, til 
gennemførelse af dens genopretnings- og 
resiliensplan.

Or. en

Ændringsforslag 111
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 112
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. -1 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. For at være berettigede til støtte 
fra faciliteten skal medlemsstaterne sikre 
sig, at de efterlever de i artikel 2 i TEU 
[retsstatsprincippet] nedfældede EU-
værdier.

Or. en

Ændringsforslag 113
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 114
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 

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

medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år. 
Genopretnings- og resiliensplaner, der er 
berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke samt være i stand til at rejse private 
investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 115
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 116
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2



AM\1212267DA.docx 61/143 PE657.162v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester og den 
europæiske grønne pagt, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne omstilling til klimaneutralitet 
inden 2050 og den åbne, bæredygtige og 
inklusive 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) 
2018/1999, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling, målene i den grønne 
pagt og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene. Faciliteten støtter kun aktiviteter, 
der ikke gør væsentlig skade på 
miljømålene, og som overholder kraverne 
til "minimumsgarantier” som defineret i 
forordning (EU) 2020/852 
[klassificeringsforordningen].

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

Or. en

Ændringsforslag 117
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Genopretnings- og 
modstandsplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke sociale udfordringer og 
prioriteter samt en socialt retfærdig grøn 
og digital omstilling. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne i 
medlemsstaternes nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 118
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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, 

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

(EU) nr. 2018/199921, i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling under 
fonden for retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene samt med 
andre EU-fondes og -programmers 
prioriteter og mål, med de nationale 
reformprogrammer inden for rammerne 
af det europæiske semester og med de 
relevante landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret i 
forbindelse med det europæiske semester, 
særlig dem, der er relevante for eller 
hidrører fra den grønne og den digitale 
omstilling.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes.

Ændringsforslag 119
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 

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

SMV'erne, de strategiske sektorer, der 
bidrager til en samlet europæisk autonomi 
og konkurrenceevne i forhold til 
tredjelande.

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

Or. en

Ændringsforslag 120
François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

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) 

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, og som 
er relevante for styrkelsen af EU's 
strategiske autonomi. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
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2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene. Planerne skal også gøre det 
muligt at investere i fremtidsorienterede 
aktiver, teknologier og infrastrukturer for 
at sikre EU's langsigtede resiliens og 
konkurrenceevne.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 121
Pietro Fiocchi

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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 og støtte 
SMV'er, herunder mikrovirksomheder. 
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 
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partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ændringsforslag 122
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri 
Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for de politikområder, der er 
anført i artikel 3. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 123
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen bistår 
medlemsstaterne i udarbejdelsen af deres 
nationale genopretnings- og 
resiliensplaner ved at opstille en 
ikkeeksklusiv liste over transeuropæiske 
projekter, som navnlig forfølger de mål, 
der er fastsat i denne forordning, såsom: 
fremtidsorienteret og højteknologisk 
infrastruktur inden for kommunikation 
og informationsteknologi, 
lavemissionsenerginet, europæiske 
transport- og trafiksystemer, teknologi 
inden for medicin og sundhedspleje samt 
inden for luft- og rumfart og forsvar.

Or. en

Ændringsforslag 124
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Genopretnings- og 
resiliensplanerne må ikke omfatte 
investeringer i forbindelse med:
a) produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
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brændstoffer
b) dekommissionering, drift, tilpasning 
eller opførelse af atomkraftværker
c) bortskaffelse af affald på 
deponeringsanlæg og anlæg til 
forbrænding af affald
d) lufthavnsinfrastruktur, undtagen i 
regionerne i den yderste periferi.

Or. en

Ændringsforslag 125
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De nationale genopretnings- og 
resiliensplaner, der vedtages i henhold til 
artikel 15 i denne forordning, skal være i 
overensstemmelse med EU's klima- og 
miljømål, herunder forordningen om 
rammerne for opnåelse af 
klimaneutralitet og ændring af forordning 
(EU) 2018/1999 (den europæiske 
klimalov) og "gør ikke væsentlig skade"-
retningslinjerne, der er udviklet i henhold 
til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 126
Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den af den berørte medlemsstat 
forelagte genopretnings- og resiliensplan 
skal udgøre et bilag til dens nationale 

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

reformprogram og skal indgives officielt 
når som helst efter denne forordnings 
ikrafttræden indtil den 31. august 2024. 
Medlemsstaterne kan indgive udkast til 
planer fra seks måneder før den officielle 
indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen sammen med det relevante 
forslag til budgetoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 127
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den af den berørte medlemsstat 
forelagte genopretnings- og resiliensplan 
skal indgives officielt senest tre måneder 
efter denne forordnings ikrafttræden. 
Medlemsstaterne kan indgive udkast til 
planer fra den 15. oktober 2020.

Or. en

Ændringsforslag 128
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE657.162v01-00 70/143 AM\1212267DA.docx

DA

budgetforslaget for det følgende år. følgende år.

Or. en

Ændringsforslag 129
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes. 
Genopretnings- og resiliensplanen bør i den henseende være en selvstændig retsakt og ikke et 
bilag til det nationale reformprogram.

Ændringsforslag 130
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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rammerne af det europæiske semester

Or. en

Ændringsforslag 131
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes. 
Derfor flyttes dette afsnit ned i teksten.

Ændringsforslag 132
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens og overholder 
"gør ikke væsentlig skade"-
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retningslinjerne, der er udarbejdet i 
henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 133
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse , økonomiske 
og sociale resiliens, industrielle 
økosystemer og strategiske værdikæder, 
afbøder krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens, samtidig med 
at lige konkurrencevilkår i det indre 
marked og Unionens strategiske autonomi 
sikres.

Or. en

Ændringsforslag 134
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, skabelse af kvalitetsjob, 
offentlige tjenester, sociale rettigheder og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
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samhørighed og konvergens den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens

Or. en

Ændringsforslag 135
Josianne Cutajar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 136
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse, økonomiske 
og sociale resiliens, og unges 
beskæftigelsesegnethed, afbøder krisens 
overordnede konsekvenser i de strategiske 
industrisektorer og for SMV'er og 
medvirker til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og 
konvergens
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Or. en

Ændringsforslag 137
François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

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 Unionens strategiske autonomi, 
den berørte medlemsstats 
konkurrenceevne, fremtidsorienterede 
teknologier, vækstpotentiale, navnlig hvad 
angår SMV'er, 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

Or. en

Ændringsforslag 138
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, med særligt fokus på 
SMV'er og mikrovirksomheder, der er 
mest berørt af krisen, og medvirker til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og konvergens
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Or. en

Ændringsforslag 139
Pietro Fiocchi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 140
Martin Hojsík, Morten Petersen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I de tilfælde, hvor faciliteten 
anvendes til at støtte en virksomhed i en 
højemissionssektor, skal medlemsstaterne 
oplyse, hvordan virksomheden planlægger 
at tilpasse sin forretningsmodel til 
Parisaftalen om klima og de dertil 
knyttede EU-klima- og -miljømål, 
herunder gennem virksomhedens 
offentliggørelse af overgangsplaner

Or. en

Ændringsforslag 141
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Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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 omstilling og til 
håndteringen af de dermed forbundne 
udfordringer, herunder:
i) overensstemmelsen med EU's 
klimaneutralitetsmål og deres bidrag til 
Unionens nye klimamål for 2030 og de 
nationale mål i artikel 4 i forordningen 
om forvaltning af energiunionen 
(forordning (EU) 2018/1999)
ii) argumenter for, at tiltagene ikke vil 
føre til en fastlåsning af CO2-intensive 
aktiver og ikke vil hindre anvendelsen af 
CO2-neutrale alternativer
iii) relationen til de nationale energi- og 
klimaplaner og de potentielle 
opdateringer af de nationale energi- og 
klimaplaner.

Or. en

Ændringsforslag 142
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 eller til håndteringen af de 
dermed forbundne udfordringer, herunder 
oplysninger om deres bidrag til at nå 
målene i forordningen om rammerne for 
at opnå klimaneutralitet og om ændring 
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af forordning (EU) 2018/1999 (den 
europæiske klimalov) og støtte til 
bæredygtige investeringer i 
overensstemmelse med kriterierne i 
forordning (EU) 2020/852 
(klassificeringsforordningen).

Or. en

Ændringsforslag 143
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 genopretning af industrier og 
SMV'er i vigtige nationale sektorer og 
møde nye udfordringer forbundet med den 
fremtidige grønne og digitale omstilling

Or. en

Ændringsforslag 144
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 socialt retfærdig grøn og digital 
omstilling eller til håndteringen af de 
dermed forbundne udfordringer

Or. en
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Ændringsforslag 145
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 retfærdige grønne og 
digitale omstilling eller til håndteringen af 
de dermed forbundne udfordringer

Or. en

Begrundelse

Princippet om en retfærdig omstilling, der ikke lader nogen i stikken, bør også gælde for den 
grønne og den digitale omstilling.

Ændringsforslag 146
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 omstilling eller til 
håndteringen af de dermed forbundne 
udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 147
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den digitale omstilling med 
særligt fokus på EU's industri og yde 
støtte til forskning og udbredelse af 
teknologi på områder som kunstig 
intelligens, 5G, data eller til håndteringen 
af de dermed forbundne udfordringer som 
f.eks. opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

Or. en

Ændringsforslag 148
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en forklaring på, hvordan 
medlemsstaten i sin genopretnings- og 
resiliensplan vil overholde princippet om 
"ikke at gøre væsentlig skade"

Or. en

Ændringsforslag 149
François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) effektive foranstaltninger til 
sikring af, at Unionens finansiering er 
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synlig, og af gennemsigtighed med hensyn 
til modtagerne og oprettelse af et digitalt 
system til overvågning af EU-midler, som 
skal lanceres af Kommissionen

Or. en

Ændringsforslag 150
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan planen 
styrker nøglestrategier, navnlig vigtige 
projekter af fælleseuropæisk interesse 
(IPCEI'er), strategien for europæiske 
SMV'er, cirkulær økonomi, forskning og 
innovation inden for nøgleteknologier, en 
moderne sundhedssektor, forsvar og 
migration

Or. en

Ændringsforslag 151
François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse , for, hvordan 
planen styrker nøglestrategier, navnlig 
vigtige projekter af fælleseuropæisk 
interesse (IPCEI'er), strategien for 
europæiske SMV'er, cirkulær økonomi, 
forskning og innovation inden for 
nøgleteknologier, en moderne 
sundhedssektor, forsvar, luftfart, sikker 
konnektivitet og migration
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Or. en

Ændringsforslag 152
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for, hvordan planen 
er forbundet og i overensstemmelse med 
vigtige EU-finansieringsprogrammer som 
f.eks. Horisont Europa, programmet for 
det digitale Europa, fonden for retfærdig 
omstilling, Connecting Europe-faciliteten, 
strukturfonde, rumprogrammet, Den 
Europæiske Forsvarsfond og InvestEU

Or. en

Ændringsforslag 153
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for, hvordan 
kønsaspektet integreres i hele planen, og 
hvordan det bidrager til kønsbalanceret 
vækst og jobskabelse

Or. en

Ændringsforslag 154
François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

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

cc) en påvisning af, at de 
investeringer, der foretages i henhold til 
planen, vil være rettet mod den kommende 
økonomiske cyklus og fokusere på de 
aktiviteter, teknologier og industrier, der 
vil være mest relevante med hensyn til at 
imødegå fremtidige udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 155
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en redegørelse for, hvordan 
medlemsstaten efterlever Unionens 
værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU

Or. en

Ændringsforslag 156
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til åben, bæredygtig og inklusiv 
digital omstilling, herunder fremme af 
digital ligestilling, digital tilgængelighed, 
åbne software- og åbne 
hardwareløsninger og beskyttelse af 
personoplysninger
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Or. en

Ændringsforslag 157
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode indtil den 31. 
december 2024 og for investeringernes 
vedkommende over en periode indtil den 
31. december 2027

Or. en

Ændringsforslag 158
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke kun dække de samlede omkostninger ved genopretnings- og 
resiliensplanen, men, med henblik på en bedre vurdering, alle de reformer og investeringer, 
der er omfattet af den.

Ændringsforslag 159
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de reformer og investeringsprojekter, 
der er omfattet af den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan (også 
benævnt "genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger"), behørigt begrundet og 
med angivelse af, hvordan de vil indvirke 
på økonomien, de sociale rettigheder og 
kvalitetsjob

Or. en

Ændringsforslag 160
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en begrundelse for genopretnings- 
og resiliensplanens sammenhæng

i) en begrundelse for genopretnings- 
og resiliensplanens sammenhæng og dens 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester

Or. en
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Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes. 
Derfor flyttes denne tekst ned i artiklen.

Ændringsforslag 161
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner kan medlemsstaterne 
anmode Kommissionen om at organisere 
en udveksling af bedste praksis, for at den 
anmodende medlemsstat kan drage fordel 
af andre medlemsstaters erfaringer. 
Medlemsstaterne kan også anmode om 
teknisk støtte under instrumentet for 
teknisk støtte i overensstemmelse med den 
relevante forordning. Medlemsstaterne 
sikrer ligeledes, at arbejdsmarkedets 
parter, universiteter, forskningscentre og 
civilsamfundsorganisationer strukturelt 
og kontinuerligt deltager i udarbejdelsen 
og gennemførelsen af forslagene.

Or. en

Ændringsforslag 162
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Inden vedtagelse af genopretnings- 
og resiliensplanen skal medlemsstaterne i 
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overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser] høre interessenter, 
herunder økonomiske partnere og 
arbejdsmarkedets parter, repræsentanter 
for civilsamfundet, eksperter, 
forskningsinstitutioner, arbejdsgivere, 
fagforeninger og fællesskabsbaserede 
organisationer. Genopretnings- og 
resiliensplanen skal godkendes af det 
relevante nationale parlament.

Or. en

Ændringsforslag 163
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 164
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
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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.

beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til 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 energi- og klimaplan og 
nationale reformprogram, og de 
analytiske oplysninger om den berørte 
medlemsstat, som er tilgængelige inden 
for rammerne af det europæiske semester 
og, hvis det er relevant, oplysninger om 
teknisk støtte modtaget via instrumentet for 
teknisk støtte.

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes.

Ændringsforslag 165
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne omstilling til klimaneutralitet 
inden 2050 og den åbne, bæredygtige og 
inklusive digitale omstilling og tager med 
henblik herpå hensyn til følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 166
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
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Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Princippet om en retfærdig omstilling, der ikke svigter nogen, bør også gælde for den grønne 
og den digitale omstilling.

Ændringsforslag 167
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) om de foranstaltninger, der 
foreslås i planen, vil bidrage til at nå det i 
artikel 4 fastsatte mål, og om planen er i 
overensstemmelse med denne forordnings 
anvendelsesområde, jf. artikel 3

Or. en

Ændringsforslag 168
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes. 
Derfor flyttes dette afsnit ned i teksten.

Ændringsforslag 169
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 170
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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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 omstilling til klimaneutralitet, 
navnlig:

i) om planen bidrager til de mål, der er 
fastsat i de nationale klima- og 
energiplaner, til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og 
efterfølgende ajourføringer samt til de 
mål, der er fastsat i henhold til forordning 
(EU) 2018/1999 [den europæiske 
klimalov]
ii) om foranstaltningerne i planen ikke vil 
føre til en fastlåsning af CO2-intensive 
aktiver og ikke vil hindre anvendelsen af 
CO2-neutrale alternativer

Or. en

Ændringsforslag 171
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer, herunder oplysninger om 
deres bidrag til at nå målene i 
forordningen om rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 (den 
europæiske klimalov) og støtte til 
bæredygtige investeringer i 
overensstemmelse med kriterierne i 
forordning (EU) 2020/852 
(klassificeringsforordningen)
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Or. en

Ændringsforslag 172
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 
genopretningen af industrier og SMV'er i 
nationale nøglesektorer og imødegåelsen 
af nye udfordringer, der er forbundet med 
den grønne og den digitale omstilling

Or. en

Ændringsforslag 173
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 
en socialt retfærdig grøn og digital 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 174
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b
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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 omstilling og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 175
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Kommissionen bør udarbejde et 
resumé af vurderingen, der skitserer, om 
aktiviteterne i planen overholder 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade" på de miljømål, der er fastsat i 
forordning (EU) 2020/852 
(klassificeringsforordningen), og en 
begrundet vurdering af, om planen er i 
overensstemmelse med EU's klima- og 
miljømål

Or. en

Ændringsforslag 176
François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen vil være rettet mod den 
kommende økonomiske cyklus og 
fokusere på de aktiviteter, teknologier og 
industrier, der vil være mest relevante 
med hensyn til at imødegå fremtidige 
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udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 177
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 178
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om de investeringer, der er 
omfattet af planen, overholder princippet 
om "ikke at gøre væsentlig skade" og 
kravene om "minimumsgarantier"

Or. en

Ændringsforslag 179
Pietro Fiocchi

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



PE657.162v01-00 94/143 AM\1212267DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen indeholder støtte til 
SMV'er og mikrovirksomheder

Or. en

Ændringsforslag 180
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den åbne, bæredygtige og inklusive 
digitale omstilling eller til at håndtere de 
udfordringer, som er forbundet med den, 
herunder fremme af digital ulighed og 
håndtering af de problemer, som borgerne 
med utilstrækkelig digital tilgængelighed 
og få digitale færdigheder står over for, 
og om den digitale omstilling understøttes 
af elproduktion fra vedvarende 
energikilder og af 
energieffektivitetsforanstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 181
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 

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

og sociale resiliens, industrielle 
økosystemer og strategiske værdikæder, 
afbøde krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, samtidig med at lige 
konkurrencevilkår i det indre marked og 
Unionens strategiske autonomi sikres

Or. en

Ændringsforslag 182
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 183
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
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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

effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, skabelse af kvalitetsjob, 
offentlige tjenester, sociale rettigheder og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 184
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel

Or. en

Ændringsforslag 185
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, som også er i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke henstillinger til den 



AM\1212267DA.docx 97/143 PE657.162v01-00

DA

pågældende medlemsstat eller andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen officielt har vedtaget inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
og som også er i stand til at rejse private 
investeringer

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes. 
Derfor er denne tekst flyttet ned i artiklen.

Ændringsforslag 186
András Gyürk, Edina Tóth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 187
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

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

Or. en

Ændringsforslag 188
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) medlemsstatens efterlevelse af de 
EU-værdier, der er nedfældet i artikel 2 i 
TEU [retsstatsprincippet]

Or. en

Ændringsforslag 189
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 190
François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen foretager en 
vurdering senest to måneder efter 
medlemsstatens officielle indgivelse af 
genopretnings- og resiliensplanen. 
Vurderingen af genopretnings- og 
resiliensplanerne skal godkendes af Rådet 
med kvalificeret flertal på forslag af 
Kommissionen ved hjælp af en delegeret 
retsakt. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
positiv, fastsættes det i afgørelsen, hvilke 
reformer og investeringsprojekter 
medlemsstaten skal gennemføre, herunder 
delmål og slutmål, og det finansielle 
bidrag, der tildeles henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 191
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv 
eller delvist positiv, fastsættes det i 
afgørelsen, hvilke reformer og 
investeringsprojekter medlemsstaten skal 
gennemføre, herunder delmål og slutmål, 
og det finansielle bidrag, der tildeles 
henhold til artikel 11.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringen er at fremskynde godkendelsesprocessen for genopretnings- og 
resiliensplanen og er knyttet til dem, der giver mulighed for en delvis godkendelse af 
genopretnings- og resiliensplanen.

Ændringsforslag 192
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 193
François-Xavier Bellamy
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for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en eller flere medlemsstater 
mener, at der er alvorlige afvigelser fra en 
tilfredsstillende opfyldelse af de relevante 
delmål og slutmål, kan de anmode 
formanden for Det Europæiske Råd om at 
forelægge sagen for det næste 
Europæiske Råd. Hvis sagen er blevet 
forelagt for Det Europæiske Råd, vil der 
ikke blive truffet kommissionsafgørelse 
om tilfredsstillende opfyldelse af delmål 
og slutmål og om godkendelse af 
betalingerne, før det næste Europæiske 
Råd har drøftet sagen udtømmende. 
Denne proces tager som regel ikke 
længere end tre måneder, efter at 
Kommissionen har anmodet Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg om at 
afgive udtalelse. Denne proces vil være i 
overensstemmelse med artikel 17 i TEU 
og artikel 317 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 194
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



PE657.162v01-00 102/143 AM\1212267DA.docx

DA

Ændringsforslag 195
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er knyttet til de ændringer, der åbner for mulighed for delvis godkendelse af 
genopretnings- og resiliensplanen.

Ændringsforslag 196
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen delvist opfylder kriterierne 
eller nogle af dem, der er nævnt i artikel 
16, stk. 3, fastsættes det finansielle bidrag, 
der tildeles den pågældende medlemsstat, 
af Kommissionen inden for de anslåede 
omkostninger til de reformer og 
investeringer, der opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring åbner for mulighed for delvis godkendelse af genopretnings- og 
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resiliensplanen.

Ændringsforslag 197
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke kun dække de samlede omkostninger ved genopretnings- og 
resiliensplanen, men, med henblik på en bedre vurdering, alle de reformer og investeringer, 
der er omfattet af den.

Ændringsforslag 198
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 199



PE657.162v01-00 104/143 AM\1212267DA.docx

DA

Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringen er at fremskynde godkendelsesprocessen for genopretnings- og 
resiliensplanen.

Ændringsforslag 200
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 201
François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

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

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

Or. en

Ændringsforslag 202
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringen er at fremskynde godkendelsesprocessen for genopretnings- og 
resiliensplanen.

Ændringsforslag 203
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 

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

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

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringen er at fremskynde godkendelsesprocessen for genopretnings- og 
resiliensplanen.

Ændringsforslag 204
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 205
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at fremskynde medlemsstaternes udgifter.

Ændringsforslag 206
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 

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

Kommissionen fire gange om året. 
Kommissionen vurderer senest én måned 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 207
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 208
François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 209
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 
annullerer Kommissionen beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1, efter 
at have givet den berørte medlemsstat 

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

mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for to måneder fra 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

Or. en

Ændringsforslag 210
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den berørte medlemsstat skal årligt 
aflægge rapport om de fremskridt, der 
gøres med gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne, 
herunder den i artikel 17, stk. 6, 
omhandlede operationelle ordning. I den 
forbindelse skal medlemsstaternes årlige 
rapporter anvendes som et redskab til 
rapportering om de fremskridt, der gøres 
med gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 211
Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 

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

herunder den i artikel 17, stk. 6, 
omhandlede operationelle ordning. I den 
forbindelse skal medlemsstaternes 
rapporter afspejles på passende vis i de 
nationale reformprogrammer, der skal 
anvendes som et redskab til rapportering 
om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 212
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. 
Kommissionen sikrer endvidere fuld 
gennemsigtighed via en søgbar, 
lettilgængelig digital platform, der skal 
indeholde en liste over alle 
støttemodtagerne i de nationale 
genopretnings- og resiliensplaner. Den 
berørte medlemsstat kan anmode 
Kommissionen om at redigere følsomme 
eller fortrolige oplysninger, hvis 
offentliggørelse ville skade medlemsstatens 
samfundsinteresser.

Or. en

Ændringsforslag 213
François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 214
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 215
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Overvågningen af facilitetens 
gennemførelse skal være en inklusiv og 
deltagelsesbaseret proces. Der oprettes et 
organ for gennemførelse af 
genopretnings- og 
resiliensforanstaltningerne, der skal gøre 
det muligt for civilsamfundets aktører at 
give teknisk feedback og udveksle bedste 
praksis med henblik på at nå de mål, der 
er fastsat i artikel 4, og i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 15.

Or. en

Ændringsforslag 216
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) nogle af de midler, der direkte 
støtter klimatiltag i overensstemmelse med 
målene i den europæiske grønne pagt og 
Parisaftalen, omfatter et estimat af den 
opnåede reduktion af 
drivhusgasemissioner som følge af 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne

Or. en

Ændringsforslag 217
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om og i hvilket omfang 
genopretnings- og resiliensfaciliteten 
bidrog til at øge energieffektiviteten og 
andelen af vedvarende energi.

Or. en

Ændringsforslag 218
François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

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 efterfølgende 
evalueringsrapport senest tre år efter 
udgangen af 2027. På grund af de 
ekstraordinært høje eksterne 
formålsbestemte indtægter skal ikke blot 
Kommissionen, men også Europa-
Parlamentet efterfølgende kontrollere 
effektiviteten og virkningen af den 
finansielle støtte under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten. Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten skal derfor indgå i den 
regelmæssige betænkning om 
dechargeafgørelse vedrørende 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 219
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning



AM\1212267DA.docx 115/143 PE657.162v01-00

DA

Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 220
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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. 
Den efterfølgende evalueringsrapport skal 
bestå af en samlet vurdering af de 
instrumenter, der er fastlagt ved denne 
forordning, og skal indeholde oplysninger 
om dens virkninger på lang sigt, herunder 
en vurdering af bidraget til de mål, der er 
fastsat i de nationale klima- og 
energiplaner, til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og 
efterfølgende ajourføringer samt til de 
mål, der er fastsat i henhold til forordning 
(EU) 2018/1999 (den europæiske 
klimalov), og om foranstaltningerne 
vedrørende den digitale omstilling er 
miljømæssigt bæredygtige og bidrager til 
større digital ligestilling, digital 
tilgængelighed, åbne software- og åbne 
hardwareløsninger og sikrer beskyttelse af 
personlige data, og om faciliteten har 
bidraget til en kønsbalanceret vækst i 
Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 221
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Modtagere af EU-midler 
anerkender EU-midlernes oprindelse og 
sikrer synligheden af dem, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, ved at benytte Unionens logo, 
både online og offline, sammen med en 
henvisning til "genopretnings- og 
resiliensfaciliteten", der støtter tiltagene, 
og ved levering af sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som afpasses forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 222
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 223
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 224
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og kommunikationstiltag på 
en brugervenlig måde for at øge 
bevidstheden blandt borgere, 
virksomheder, særligt SMV'er og 
offentlige administrationer, om de 
finansielle midler, der er ydet via de 
instrumenter, der oprettes ved denne 
forordning, samt tiltag og resultater i 
forbindelse hermed. De finansielle midler, 
der afsættes til de instrumenter, der 
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oprettes ved denne forordning, skal også 
bidrage til den institutionelle formidling af 
Unionens politiske prioriteter, for så vidt 
som de vedrører målene i artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 225
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – stk. 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 
retfærdige grønne og digitale omstilling og 
tager med henblik herpå hensyn til 
følgende kriterier:

Or. en

Begrundelse

Princippet om en retfærdig omstilling, der ikke lader nogen i stikken, bør også gælde for den 
grønne og den digitale omstilling.

Ændringsforslag 226
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) om de foranstaltninger, der 
foreslås i planen, vil bidrage til at nå det i 
artikel 4 fastsatte mål, og om planen er i 
overensstemmelse med denne forordnings 
anvendelsesområde, jf. artikel 3
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Or. en

Ændringsforslag 227
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes. 
Derfor flyttes dette afsnit ned i teksten.

Ændringsforslag 228
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 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 omstilling og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer, navnlig 
om planen bidrager til de mål, der er 
fastsat i de nationale klima- og 
energiplaner, til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og 
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efterfølgende ajourføringer samt til de 
mål, der er fastsat i henhold til forordning 
(EU) 2018/1999 [den europæiske 
klimalov], og om foranstaltningerne i 
planen ikke vil føre til en fastlåsning af 
CO2-intensive aktiver og ikke vil hindre 
anvendelsen af CO2-neutrale alternativer

Or. en

Ændringsforslag 229
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 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 og den digitale omstilling og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer, herunder oplysninger om 
deres bidrag til at nå målene i forordning 
om rammerne for at opnå klimaneutralitet 
og om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 (den europæiske klimalov) og 
støtte til bæredygtige investeringer i 
overensstemmelse med kriterierne i 
forordning (EU) 2020/852 
(klassificeringsforordningen).

Or. en

Ændringsforslag 230
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 

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

den retfærdige grønne og digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer

Or. en

Begrundelse

Princippet om en retfærdig omstilling, der ikke svigter nogen, bør også gælde for den grønne 
og den digitale omstilling.

Ændringsforslag 231
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om de investeringer, der er 
omfattet af planen, overholder princippet 
om "ikke at gøre væsentlig skade" og 
kravene om "minimumsgarantier"

Or. en

Ændringsforslag 232
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den åbne, bæredygtige og inklusive 
digitale omstilling eller til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer

Or. en
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Ændringsforslag 233
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 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, økonomiske 
og sociale resiliens, industrielle 
økosystemer og strategiske værdikæder, 
afbøde krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, samtidig med at lige 
konkurrencevilkår i det indre marked og 
Unionens strategiske autonomi sikres

Or. en

Ændringsforslag 234
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 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 
kønsbalancerede vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

Or. en
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Ændringsforslag 235
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og som også er i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke henstillinger til den 
pågældende medlemsstat eller andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen officielt har vedtaget inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
og som også er i stand til at rejse private 
investeringer

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes. 
Derfor er denne tekst blevet flyttet ned i bilaget.

Ændringsforslag 236
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 237
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) medlemsstatens efterlevelse af de 
EU-værdier, der er nedfældet i artikel 2 i 
TEU [retsstatsprincippet]

Or. en

Ændringsforslag 238
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tager navnlig hensyn til 
kriterierne i stk. 1, litra b) og d).

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale).

Ændringsforslag 239
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 2 – stk. 2 – nr. 2.1

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

udgår

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde
– Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at 
håndtere udfordringer, der er identificeret 
i de relevante landespecifikke 
henstillinger, herunder finansielle 
aspekter, eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske 
semester, rettet til den berørte 
medlemsstat,
samt
– disse udfordringer anses for at være 
væsentlige for at fremme vækstpotentialet 
i den berørte medlemsstats økonomi,
samt
– efter gennemførelsen af de foreslåede 
reformer og investeringer forventes de 
dermed forbundne udfordringer at være 
blevet løst eller håndteret på 
tilfredsstillende vis,
samt
– genopretnings- og resiliensplanen udgør 
en omfattende og tilstrækkelig reaktion på 
den berørte medlemsstats økonomiske og 
sociale situation.
Rating
A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
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det europæiske semester, og planen er en 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.
B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til delvist at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, og planen er en 
delvist tilstrækkelig reaktion på den 
berørte medlemsstats økonomiske og 
sociale situation.
C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, og planen er 
ikke en tilstrækkelig reaktion på den 
berørte medlemsstats økonomiske og 
sociale situation.

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes.

Ændringsforslag 240
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – punkt 3 – nr. 2.1 – stk. 1 – afsnit 1 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at håndtere 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger, 

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

i andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, rettet til den 
berørte medlemsstat,

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes. 
Så meget desto mindre dens skattemæssige aspekter.

Ændringsforslag 241
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – punkt 3 – nr. 2.1 – stk. 1 – afsnit 2 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– disse udfordringer anses for at være 
væsentlige for at fremme vækstpotentialet i 
den berørte medlemsstats økonomi,

– disse udfordringer anses for at være 
væsentlige for at fremme vækstpotentialet 
og den grønne omstilling til 
klimaneutralitet inden 2050 i den berørte 
medlemsstats økonomi,

Or. en

Ændringsforslag 242
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – punkt 3 – nr. 2.1 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og
medlemsstatens efterlevelse af de EU-
værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU 
[retsstatsprincippet]
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Or. en

Ændringsforslag 243
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – punkt 3– nr. 2.1 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er en tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske og sociale situation og 
efterlever Unionens værdier, der er 
nedfældet i artikel 2 i TEU.

Or. en

Ændringsforslag 244
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – punkt 3– nr. 2.1 – stk. 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til delvist at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er en delvist 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation og efterlever Unionens værdier, 
der er nedfældet i artikel 2 i TEU.
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Or. en

Ændringsforslag 245
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Princippet om en retfærdig omstilling, der ikke lader nogen i stikken, bør også gælde for den 
grønne og den digitale omstilling.

Ændringsforslag 246
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til den grønne 
omstilling til en CO2-neutral økonomi og 
til at håndtere udfordringerne, der er 
forbundet dermed

Or. en

Ændringsforslag 247
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – punkt 3 – nr. 2.2 – stk. 1 – afsnit 1 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klimaneutrale 
og miljøvenlige systemer og til at gøre 
økonomiske eller sociale sektorer grønnere 
med henblik på at bidrage til at nå det 
overordnede mål om et klimaneutralt 
Europa før 2050 og hæve Unionens 2030-
mål. Investeringerne bør føre til målbare 
reduktioner i drivhusgasemissionerne, 
øget anvendelse af vedvarende 
energikilder og forbedring af 
systemenergieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 248
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer, til at gøre de 
økonomiske eller sociale sektorer grønnere 
og til energi- og ressourceeffektivitet med 
henblik på at bidrage til det overordnede 
mål om et klimaneutralt Europa inden 
2050.

Or. en

Ændringsforslag 249
Ville Niinistö
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for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- og
tiltagene, der er omfattet af planen, 
overholder princippet om "ikke at gøre 
væsentlig skade" og kravene om 
"minimumsgarantier"

Or. en

Ændringsforslag 250
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og
tiltagene bidrager til de mål, der er fastsat 
i de nationale klima- og energiplaner

Or. en

Ændringsforslag 251
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller og

Or. en
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Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanen bør altid omfatte både den grønne og den digitale 
omstilling.

Ændringsforslag 252
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 253
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller og

Or. en

Ændringsforslag 254
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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– 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 og den digitale omstilling 
forbundne udfordringer,

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanen bør altid omfatte både den grønne og den digitale 
omstilling.

Ændringsforslag 255
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 256
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige, 
positive virkninger.

Or. en
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Ændringsforslag 257
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 a Planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den digitale omstilling eller til at håndtere 
de dermed forbundne udfordringer. 
Foranstaltningerne vedrørende den 
digitale omstilling er miljømæssigt 
bæredygtige og bidrager til større digital 
ligestilling, digital tilgængelighed, åbne 
softwareløsninger og åbne 
hardwareløsninger og sikrer beskyttelse af 
personoplysninger.
Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde
gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
betydeligt til den åbne, bæredygtige og 
inklusive digitale omstilling af 
økonomiske eller sociale sektorer ved at 
fremme åbne softwareløsninger og åbne 
hardwareløsninger og sikre beskyttelse af 
personoplysninger og ved at være 
understøttet af en udvidet vedvarende 
energiproduktion og foranstaltninger til 
energieffektivitet,
og -
gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
åbne, bæredygtige og inklusive digitale 
omstilling forbundne udfordringer,
og -
gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
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virkninger.
Rating
A – I høj grad
B – I moderat grad
C – I ringe grad

Or. en

Ændringsforslag 258
François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at generere indtægter i 
fremtiden, så fremtidige generationer får 
mulighed for at få tilbagebetalt de lån, der 
er optaget under NGEU, bidrage effektivt 
til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse, EU's 
strategiske autonomi med hensyn til at 
reducere afhængigheden af tredjelande 
på strategiske områder, digital autonomi, 
konkurrenceevne på lang sigt og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 259
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – punkt 3 – nr. 2.4 – indledning
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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, økonomiske og sociale 
resiliens, de industrielle økosystemer og 
strategiske værdikæder, afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser samt 
medvirke til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed, 
samtidig med at lige konkurrencevilkår i 
det indre marked og Unionens strategiske 
autonomi sikres

Or. en

Ændringsforslag 260
Pietro Fiocchi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 261
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Dan Nica

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

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

– Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi, stimulere 
jobskabelse, navnlig i SMV'er og lovende 
nystartede virksomheder, styrkelse af de 
industrielle økosystemer og strategiske 
værdikæder og afbøde krisens negative 
konsekvenser, samtidig med at negative 
følger af disse foranstaltninger for klimaet 
og miljøet forebygges,

Or. en

Ændringsforslag 262
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 263
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica
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Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – punkt 3 – nr. 2.4 – stk. 1 – afsnit 2 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– genopretnings- og resiliensplanen 
sigter på at mindske medlemsstatens 
økonomis sårbarhed over for chok og at 
bidrage til Unionens strategiske 
autonomi,

Or. en

Ændringsforslag 264
François-Xavier Bellamy
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – punkt 3 – nr. 2.4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og 
– genopretnings- og resiliensplanen 
styrker nøglestrategier, forskning og 
innovation i vigtige fremtidsorienterede 
teknologier, retter sig mod den kommende 
økonomiske cyklus og fokuserer på de 
aktiviteter og industrier, der vil være mest 
relevante til at imødegå de fremtidige 
udfordringer, 

Or. en

Ændringsforslag 265
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– genopretnings- og resiliensplanen 
sigter på at øge medlemsstatens 

– genopretnings- og resiliensplanen 
sigter på at øge medlemsstatens 
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økonomiske og/eller sociale strukturers 
kapacitet til at tilpasse sig og modstå chok,

økonomiske og/eller sociale strukturers 
kapacitet til at tilpasse sig og modstå chok 
og på at bidrage til Unionens strategiske 
autonomi,

Or. en

Ændringsforslag 266
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – punkt 3 – nr. 2.6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.6. Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger til 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag

2.6. Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og som også er i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke henstillinger til den 
pågældende medlemsstat eller andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen officielt har vedtaget inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
og som også er i stand til at rejse private 
investeringer.

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes. 
Derfor er denne tekst blevet flyttet ned i bilaget.

Ændringsforslag 267
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – punkt 3 – nr. 2.6 – stk. 1 – afsnit 1 – første led
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der bidrager til 
at forstærke virkningerne indbyrdes.

– Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der bidrager til 
at forstærke virkningerne indbyrdes, 
sammenhængende håndterer de relevante 
landespecifikke henstillinger til den 
pågældende medlemsstat eller andre 
relevante dokumenter, som 
Kommissionen officielt har vedtaget inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
og også er i stand til at rejse private 
investeringer

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes. 
Derfor er denne tekst blevet flyttet ned i bilaget.

Ændringsforslag 268
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 3 – punkt 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen delvist opfylder kriterierne 
eller nogle af dem, der er nævnt i artikel 
16, stk. 3, fastsættes det finansielle bidrag, 
der tildeles den pågældende medlemsstat, 
af Kommissionen inden for de anslåede 
omkostninger til de reformer og 
investeringer, der opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

Denne ændring er knyttet til de ændringer, der åbner for mulighed for delvis godkendelse af 
genopretnings- og resiliensplanen.

Ændringsforslag 269
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– et A for kriterium 2.1 og 2.2 – et A for kriterium 2.1, 2.2 og 2.7

Or. en

Ændringsforslag 270
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– et A for kriterium 2.1 og 2.2 – et A for kriterium 2.2 og 2.3

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes.

Ændringsforslag 271
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

– ingen A'er for kriterium 2.1 og 2.2 – ingen A'er for kriterium 2.1, 2.2 og 
2.7

Or. en

Ændringsforslag 272
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– ingen A'er for kriterium 2.1 og 2.2 – ingen A'er for kriterium 2.2 og 2.3

Or. en

Begrundelse

Genopretnings- og resiliensplanens hovedfokus bør være genopretning, resiliens, vækst, 
beskæftigelse og dobbeltomstillingerne (den grønne og den digitale). Overensstemmelse med 
det europæiske semester er nyttig, men bør ikke være det første kriterium, der skal opfyldes.

Ændringsforslag 273
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til forordning
Bilag II - stk. 3 - punkt 3– afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretnings- og resiliensplanen 
opfylder vurderingskriterierne delvist:
hvis scoren i den endelige rating for 
kriterium 2.1-2.7 er:
- et A og et B for kriterium 2.2 eller 2.3
og for de øvrige kriterier:
- flere B'er end A'er og ingen C'er.
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Or. en

Begrundelse

Denne ændring åbner for mulighed for delvis godkendelse af genopretnings- og 
resiliensplanen.


