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Ändringsförslag 28
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 



AM\1212267SV.docx 5/142 PE657.162v01-00

SV

att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom 
bostadssektorn och andra nyckelsektorer 
av ekonomin är viktiga inslag för att uppnå 
en hållbar tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer, såväl som sociala 
investeringar, som syftar till att underlätta 
omställningen till ren energi, öka 
energieffektiviteten, säkerheten och en 
hälsosam inomhusmiljö i byggnader och 
andra nyckelsektorer av ekonomin är 
viktiga inslag för att uppnå en hållbar 
tillväxt och bidra till att skapa 
sysselsättning. De kommer också att bidra 
till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

Or. en

Motivering

Insatser inom byggsektorn bör inte endast vara inriktade på bostäder och energieffektivitet, 
utan på byggnader i allmänhet och även på deras säkerhet och inomhusklimat.

Ändringsförslag 31
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
innovation och forskning, kapacitet och 
processer som syftar till att underlätta 
omställningen till förnybar energi, öka 
energieffektiviteten inom bostadssektorn 
och andra nyckelsektorer av ekonomin är 
viktiga inslag för att uppnå en hållbar 
tillväxt och uppfylla unionens 
klimatneutralitetsmål samt bidra till att 
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mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

skapa sysselsättning. De kommer också att 
bidra till att göra unionen mer resilient och 
mindre beroende genom att diversifiera de 
centrala leveranskedjorna.

Or. en

Ändringsförslag 32
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 33
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Det finns bevis på att kvinnor 
förlorar sina arbeten i oproportionerligt 
hög grad som ett resultat av krisen. Det är 
ytterst viktigt att undvika ett scenario där 
unionens ekonomiska stöd huvudsakligen 
flödar in i mansdominerade sektorer. Att 
främja en tillväxt med jämn 
könsfördelning bör vara en avgörande del 
av åtgärdandet av följderna av covid-19-
krisen. Omsorgsekonomin spelar en 
central roll i detta, i synnerhet 
investeringar i krissäkrad barnomsorg 
och krissäkrade skolor.

Or. en

Motivering

Se studien av dr Elisabeth Klatzer och dr Azzura Rinaldi.

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) För närvarande finns det inget 
instrument som ger direkt ekonomiskt stöd 
kopplat till uppnåendet av resultat och till 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringar i medlemsstaterna och som 
även kan mobilisera privata investeringar 
för att få varaktiga effekter på 
produktiviteten och resiliensen i 
medlemsstaternas ekonomier.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot denna bakgrund är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för tillhandahållande av stöd till 

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

medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna genom ett 
innovativt verktyg. För detta ändamål bör 
en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning för att tillhandahålla ett 
effektivt och betydande finansiellt stöd för 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer och relaterade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna, en 
facilitet som även kan mobilisera privata 
investeringar. Faciliteten bör vara 
omfattande och även dra nytta av 
kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

Or. en

Ändringsförslag 37
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra med 50 % av sina 
resurser till att integrera klimatfrågor och 
miljömässig hållbarhet och till att uppnå 
det övergripande målet att 50 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 
klimat- och miljömålen. 
Klimatförändringarna och förstörelsen av 
ekosystemen är centrala drivkrafter 
bakom de påfrestningar på miljön som 
skapade förutsättningarna för 
utvecklingen och spridningen av covid-19 
och potentiella framtida pandemier. 
Därför bör alla investeringar inom ramen 
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för faciliteten uppfylla de miljömässiga 
hållbarhetskrav som fastställs i 
[taxonomiförordningen] och, som ett 
minimum, respektera principen om att 
”inte orsaka betydande skada” och kraven 
rörande ”minimiskyddsåtgärder”. EU:s 
taxonomikriterier och taxonomiram bör 
användas för att spåra genomförandet av 
klimatåtagandena.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör också 
ägnas åt att de nationella planer som läggs 
fram i enlighet med denna förordning 
främjar den gröna omställningen, den 
digitala omvandlingen och stödet för en 
robust strategi för små och medelstora 
företag samt för industrin, vilket kommer 
att spela en framträdande roll vid 
återstarten och moderniseringen av vår 
ekonomi och hålla den konkurrenskraftig.

Or. en

Ändringsförslag 39
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 41
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att möjliggöra åtgärder som 
knyter faciliteten till en sund ekonomisk 
styrning, i syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet, bör rådet ges 
befogenheten att, på förslag av 
kommissionen och genom 
genomförandeakter, avbryta tidsfristen 
för antagande av beslut om förslag till 
planer för återhämtning och resiliens och 
hålla inne utbetalningar inom faciliteten, 
i händelse av betydande bristande 
efterlevnad i samband med relevanta fall 
som rör den ekonomiska 
styrningsprocessen i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) YYYY/XX 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser]. Befogenheten att upphäva 
dessa avbrott och innehållanden med 
hjälp av genomförandeakter, på förslag 
från kommissionen, bör också ges till 
rådet när det gäller samma relevanta fall.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala rättvisa omställningen som syftar 
till att uppnå ett klimatneutralt Europa 
senast 2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt, 
samtidigt som den säkerställer lika villkor 
på den inre marknaden och unionens 
strategiska autonomi.

Or. en

Ändringsförslag 43
Josianne Cutajar

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 44
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Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 46
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat-, miljö- och 
uppgiftsskyddsprioriteringar. Faciliteten 
bör inte användas för att finansiera 
verksamhet som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen, 
avveckling, drift, anpassning eller 
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uppförande av kärnkraftverk, 
bortskaffande av avfall genom deponering 
samt investeringar i installationer för 
sopförbränning, investeringar i 
flygplatsinfrastruktur, utom i de yttersta 
randområdena.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 49
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat. Indikatorerna för BNP och 
arbetslöshet bör återspegla inverkan av 
covid-19-krisen på enskilda 
medlemsstater, vilken också bör tas med i 
beräkningen.

Or. en

Ändringsförslag 50
Josianne Cutajar

Förslag till förordning
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Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens vid en valfri 
tidpunkt efter ikraftträdandet av denna 
förordning, fram till och med den 31 
augusti 2024. För att säkerställa ett snabbt 
genomförande bör medlemsstaterna kunna 
lägga fram ett utkast till plan tillsammans 
med ett utkast till budgetinformation med 
början från och med sex månader före 
den officiella inlämningen av planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas. I detta 
avseende bör planen för återhämtning och resiliens vara en fristående rättsakt och inte en 
bilaga till det nationella reformprogrammet.

Ändringsförslag 52
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Principen om en rättvis omställning som inte låter någon hamna på efterkälken bör även 
gälla för de gröna och digitala omställningarna.
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Ändringsförslag 54
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AM\1212267SV.docx 23/142 PE657.162v01-00

SV

investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

avses i [taxonomiförordningen], om 
samråd genomfördes med alla relevanta 
intressenter i lämplig omfattning, om 
medlemsstaterna respekterar de av 
unionens värden som föreskrivs i artikel 2 
i EU-fördraget [rättsstatsprincipen], om 
den föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bedöma den 
plan för återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna föreslår och samarbeta 
nära med den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen kommer fullt ut att 
respektera det nationella egenansvaret för 
förfarandet och kommer därför att beakta 
den motivering och de delar som den 
berörda medlemsstaten tillhandahåller och 
bedöma om den plan för återhämtning 
och resiliens som medlemsstaten föreslår 
förväntas bidra till att på ett effektivt sätt 
ta itu med de utmaningar som fastställs i 
den relevanta landsspecifika 
rekommendationen som riktas till den 
berörda medlemsstaten eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 

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

sociala resiliens, lindra krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, om den 
plan för återhämtning och resiliens som 
föreslås av medlemsstaterna förväntas 
bidra till att effektivt ta itu med de 
utmaningar som fastställs i de relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
riktats till den berörda medlemsstaten, 
eller i andra relevanta dokument som 
officiellt antagits av kommissionen inom 
den europeiska planeringsterminen, om 
den motivering som medlemsstaten lämnat 
för de uppskattade kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
och privata investeringsprojekt som även 
kan mobilisera privata investeringar och 
som utgör enhetliga insatser, och om det 
arrangemang som föreslagits av den 
berörda medlemsstaten förväntas 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna delmålen och 
målen samt de relaterade indikatorerna.

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas.

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

Förslag till förordning
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till de ändringsförslag som introducerar möjligheten med 
ett delvist godkännande av planen för återhämtning och resiliens.

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

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Begäran om ett lån bör motiveras 
av de finansiella behov som är kopplade till 
ytterligare reformer och investeringar som 
ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, särskilt de som är relevanta för 
den gröna och digitala omställningen, och 

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

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

Or. en

Motivering

Principen om en rättvis omställning som inte låter någon hamna på efterkälken bör även 
gälla för de gröna och digitala omställningarna.

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

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att 
lämna en motiverad begäran om att ändra 
planen för återhämtning och resiliens under 
genomförandet, om objektiva 
omständigheter motiverar ett sådant 

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

tillvägagångssätt. Kommissionen bör 
bedöma denna motiverade begäran och 
fatta ett nytt beslut inom två månader.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att påskynda godkännandeprocessen för planen för 
återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 59
Josianne Cutajar

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens. Dessa av 
medlemsstaterna utarbetade rapporterna 
bör vederbörligen återspeglas i de 
nationella reformprogrammen, vilka bör 
användas som ett verktyg för att rapportera 
om framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

(33) För en effektiv övervakning av 
genomförandet bör medlemsstaterna 
rapportera halvårsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens. Dessa av 
medlemsstaterna utarbetade rapporterna 
bör vederbörligen återspeglas i de 
nationella reformprogrammen, vilka bör 
användas som ett verktyg för att rapportera 
om framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För öppenhetens skull bör de planer 
för återhämtning och resiliens som antas av 

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

kommissionen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet, och 
kommissionen och den berörda 
medlemsstaten bör vid behov informera 
om dem.

Or. en

Ändringsförslag 61
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De planer för återhämtning och 
resiliens som ska genomföras av 
medlemsstaterna och de motsvarande 
ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
antagandet av planerna för återhämtning 
och resiliens och utbetalningen av det 
ekonomiska stödet när relevanta delmål 
och mål har uppnåtts bör utövas av 
kommissionen enligt 
granskningsförfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201113. Efter antagandet av en 
genomförandeakt bör det vara möjligt för 
den berörda medlemsstaten och 
kommissionen att komma överens om vissa 
operativa arrangemang av teknisk natur, 
med detaljerade uppgifter om aspekter av 
genomförandet med avseende på tidsfrister, 
indikatorer för delmål och mål samt 
tillgång till underliggande data. För att de 
operativa arrangemangen med avseende på 
de rådande omständigheterna under 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens ska kunna fortsätta att vara 

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

relevanta bör det vara möjligt att ändra 
delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd.

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. den europeiska 
planeringsterminen för samordning av 
den ekonomiska politiken (nedan kallad 
den europeiska planeringsterminen): det 

utgår
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förfarande som anges i artikel 2-a i rådets 
förordning (EG) nr 1466/9720.
_________________
20 Rådets förordning (EG) nr 1466/97 av 
den 7 juli 1997 om förstärkning av 
övervakningen av de offentliga 
finanserna samt övervakningen och 
samordningen av den ekonomiska 
politiken (EGT L 209, 2.8.1997, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 63
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. resiliens: den europeiska 
ekonomins, jordbrukets och industrins 
förmåga att på den inre marknaden 
producera alla nödvändiga varor och 
tjänster för att säkra Europeiska unionens 
strategiska autonomi och stärka 
oberoendet av tredjeländer när det gäller 
de tillgångar och den teknik som behövs 
för stabiliteten och säkerheten i de 
europeiska samhällena, och som är 
nödvändiga för att hantera chocker och 
ihållande strukturella förändringar med 
en begränsad inverkan på framtida 
generationer.

Or. en

Ändringsförslag 64
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

3a. återhämtning: den process som 
planeras för att återställa EU:s ekonomi 
och de nationella ekonomierna efter ha 
utsatts för en kris som var ett resultat av 
externa och oförutsebara faktorer, genom 
att vidta stödåtgärder som efter 
programmet inte kommer att medföra att 
en diskriminerande och betungande 
övervakning används som 
kontrollinstrument,

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. resiliens: möjligheten att minimera 
de omedelbara och långsiktiga negativa 
konsekvenser som följer av mikro- och 
makroekonomiska kriser genom att 
minska de nationella ekonomiernas 
sårbarhet och befria EU:s strategiska 
industrier från deras beroende av 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 66
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3a. principen att ”inte orsaka 
betydande skada”: att avstå från att 
orsaka ”betydande skada för miljömål” 
enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 
2020/852 [taxonomiförordningen],

Or. en

Ändringsförslag 67
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. minimiskyddsåtgärder: de 
förfaranden som definieras i artikel 18 i 
förordning (EU) 2020/852 
[taxonomiförordningen],

Or. en

Ändringsförslag 68
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. resiliens: förmågan att hantera 
samhällsmässiga, ekonomiska och 
ekologiska chocker och ihållande 
strukturella förändringar på ett hållbart 
sätt för att bevara samhällets välfärd, utan 
att äventyra arvet för framtida 
generationer.

Or. en
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Ändringsförslag 69
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna omställningen 
i riktning mot klimatneutralitet före 2050 
och den öppna, hållbara och 
inkluderande digitala omställningen, hälsa, 
konkurrenskraft, resiliens, produktivitet, 
utbildning och kompetens, forskning och 
innovation, smart, jämnt könsfördelad och 
hållbar tillväxt för alla, sysselsättning och 
investeringar samt de finansiella systemens 
stabilitet.

Faciliteten ska endast stödja en 
verksamhet om det kan bevisas att den 
”inte orsakar betydande skada” och 
respekterar kraven rörande 
”minimiskyddsåtgärder” i den mening 
som avses i förordning (EU) 2020/852 
[taxonomiförordningen], inte leder till en 
inlåsning av koldioxidintensiva tillgångar 
och inte hindrar utvecklingen av 
koldioxidfria alternativ.
Faciliteten ska inte finansiera produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen, 
avveckling, drift, anpassning eller 
uppförande av kärnkraftverk, 
bortskaffande av avfall och investeringar i 
installationer för sopförbränning, 
investeringar i flygplatsinfrastruktur, 
utom i de yttersta randområdena.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
strategiska politikområden med 
anknytning till ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, FN:s mål för 
hållbar utveckling, den gröna och digitala 
rättvisa omställningen, hälsa, 
konkurrenskraft, resiliens, produktivitet, 
utbildning, yrkesutbildning och 
kompetens, mänskligt och socialt kapital, 
forskning och innovation, smart och 
hållbar tillväxt för alla, sysselsättning, 
investeringar, materiell och immateriell 
infrastruktur, hållbara transporter och 
hållbar mobilitet, energieffektivitet, 
cirkularitet, urban förnyelse, jämställdhet, 
skydd av mänskliga och sociala 
rättigheter och respekt för 
rättsstatsprincipen samt de finansiella 
systemens stabilitet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 

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

infrastruktur, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, utbildning och 
kompetens, forskning och innovation.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 

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

skyddar och stöder principerna för den 
inre marknaden och undviker ohållbara 
marknadskoncentrationer, ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning, den 
gröna och digitala omställningen, hälsa, 
långsiktig konkurrenskraft, resiliens, 
produktivitet, utbildning och kompetens, 
forskning och innovation, smart och 
hållbar tillväxt för alla, sysselsättning och 
investeringar samt de finansiella systemens 
stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 74
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 75
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till EU:s 
strategiska autonomi, inklusive rymd- och 
luftfart, försvar och säker konnektivitet, 
och till ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, långsiktig 
konkurrenskraft, resiliens, produktivitet, 
utbildning och kompetens, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar samt 
de finansiella systemens stabilitet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 77
Pietro Fiocchi
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Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 78
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 79
François-Xavier Bellamy
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för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att säkerställa ett långsiktigt 
ekonomiskt välstånd i unionen, vilket 
möjliggör en snabb återbetalning av de 
lån som tecknats inom ramen för Next 
Generation EU och som inte bör utgöra 
en ekonomisk börda för kommande 
generationer, främja unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning samt långsiktiga 
konkurrenskraft genom att förbättra 
medlemsstaternas resiliens och 
anpassningsförmåga, lindra krisens sociala 
och ekonomiska konsekvenser och stödja 
den gröna och digitala omställningen, 
främja den digitala autonomin och de 
viktigaste strategierna, närmare bestämt 
avseende viktiga projekt av gemensamt 
europeiskt intresse, industristrategin för 
Europa, strategin för europeiska små och 
medelstora företag, den cirkulära 
ekonomin, forskning och innovation inom 
viktig teknik, en modern hälso- och 
sjukvårdssektor, försvar, rymd- och 
luftfart, säker konnektivitet och 
migration, och därigenom bidra till att 
återställa tillväxtpotentialen i unionens 
ekonomier, öka sysselsättningen efter 
covid-19-krisen och främja en långsiktig 
hållbar tillväxt och minska beroendet av 
tredjeländer på strategiska områden.

Or. en

Ändringsförslag 80
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att säkerställa ett långsiktigt 
ekonomiskt välstånd i unionen, vilket 
möjliggör en snabb återbetalning av de 
lån som tecknats inom ramen för Next 
Generation EU och som inte bör utgöra 
en ekonomisk börda för kommande 
generationer, främja unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning och långsiktiga 
konkurrenskraft genom att förbättra 
medlemsstaternas resiliens och 
anpassningsförmåga, lindra krisens sociala 
och ekonomiska konsekvenser och stödja 
den gröna och digitala omställningen samt 
de viktigaste strategierna, nämligen 
avseende viktiga projekt av gemensamt 
europeiskt intresse, strategin för 
europeiska små och medelstora företag, 
den cirkulära ekonomin, forskning och 
innovation inom viktig teknik, en modern 
hälso- och sjukvårdssektor, försvar och 
migration, och därigenom bidra till att 
återställa tillväxtpotentialen i unionens 
ekonomier, öka sysselsättningen efter 
covid-19-krisen och främja hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 81
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 

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

omställningen i riktning mot 
klimatneutralitet före 2050 och den 
öppna, hållbara och inkluderande digitala 
omställningen, och därigenom bidra till att 
återställa tillväxtpotentialen i unionens 
ekonomier, öka sysselsättningen efter 
covid-19-krisen och främja hållbar, jämnt 
könsfördelad tillväxt och en hög nivå på 
miljöskyddet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, även genom solvensstöd för 
företag som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och stödja den gröna och digitala rättvisa 
omställningen i enlighet med principen att 
”inte orsaka skada”, och därigenom bidra 
till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier och i dess industriella 
ekosystem och strategiska värdekedjor, 
öka sysselsättningen efter covid-19-krisen, 
främja hållbar tillväxt och utnyttja den 
inre marknadens fulla potential samtidigt 
som man säkerställer de lika villkoren och 
unionens strategiska autonomi.

Or. en

Ändringsförslag 83
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Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
samt tillbakaflytten av och stödet för 
industrier som har visat sig vara av 
avgörande betydelse efter covid-19-krisen, 
såsom hälso- och sjukvårdsrelaterade 
industrier, och främja hållbar tillväxt med 
investeringar i viktig teknik såsom 
väteteknologi och viktiga värdekedjor.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier och öka 
sysselsättningen efter covid-19-krisen, 
samt genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna 
omställningen och den digitala 
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tillväxt. omvandlingen så att man kan uppnå en 
smart, hållbar och inkluderande tillväxt, 
arbetstillfällen och investeringar, samt de 
finansiella systemens stabilitet, så att man 
kan behålla det finansiella stödets 
mervärde inom unionen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja den gröna och 
digitala omställningen, särskilt med 
avseende på små och medelstora företag, 
och därigenom bidra till att återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier, 
öka sysselsättningen efter covid-19-krisen 
och förbättra ungdomars anställbarhet, 
främja hållbar tillväxt och förhindra alla 
former av ytterligare ekonomisk recession 
genom återbetalning av lån.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, 
återställa offentliga tjänster som har 
drabbats hårt av åtstramningsåtgärder, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja en socialt rättvis 
grön och digital omställning, och 
därigenom bidra till att återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier, 
skydda befintliga arbetstillfällen, öka den 
högkvalitativa sysselsättningen efter covid-
19-krisen och främja hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 87
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 88
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Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 89
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Faciliteten ska säkerställa att
(a) minst 50 % av instrumentet direkt 
stöder klimat- och miljöåtgärder som 
ligger i linje med målen i den europeiska 
gröna given, Parisavtalet och artikel 9 i 
förordning (EU) 2020/852 
[taxonomiförordningen], och att alla 
åtgärder inom ramen för faciliteten 
respekterar principen ”att inte orsaka 
betydande skada” och kraven rörande 
”minimiskyddsåtgärder”. 
Medlemsstaterna ska identifiera och 
spåra klimat- och miljöutgifter genom att 
använda de kriterier som fastställs i 
förordning 2020/852 
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[taxonomiförordningen],
(b) de åtgärder som finansieras av 
faciliteten för att främja en öppen digital 
omvandling bidrar till digital jämlikhet, 
digital tillgänglighet samt öppna mjuk- 
och hårdvarulösningar, och säkerställer 
skyddet av personuppgifter. Dessa 
åtgärder ska också underbyggas av 
utökningen av produktionen av förnybar 
energi och av energieffektivitetsåtgärder,
(c) jämställdhet mellan könen, 
jämställdhetsintegrering och 
investeringar med jämn könsfördelning i 
kvinno- och mansdominerade sektorer, 
inklusive investeringar i 
omsorgsekonomin, gynnas genom hela 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen, rapporteringen och 
utvärderingen av relevanta reformer och 
investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 90
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Faciliteten för återhämtning och 
resiliens och därmed förknippade utgifter 
ska vara förenliga med den europeiska 
gröna given och Parisavtalet, och ska 
respektera principen att ”inte orsaka 
betydande skada” som fastställs i 
förordning 2020/852 
(taxonomiförordningen).

Or. en

Ändringsförslag 91
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ges befogenhet att 
senast den 31 december 2020 anta en 
delegerad akt som kompletterar denna 
förordning genom att utarbeta relevanta 
metoder och riktlinjer rörande att ”inte 
orsaka betydande skada” för faciliteten 
med hjälp av de kriterier som fastställs i 
förordning 2020/852 
(taxonomiförordningen). De nationella 
planerna för återhämtning och resiliens 
ska vara förenliga med dessa riktlinjer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att uppnå detta allmänna mål 
ska det särskilda målet för faciliteten vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att uppnå de delmål och mål för 
reformer och investeringar som anges i 
deras planer för återhämtning och resiliens. 
Detta särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

2. För att uppnå detta allmänna mål 
ska det särskilda målet för faciliteten vara 
att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att uppnå de delmål och mål för 
reformer och investeringar som anges i 
deras planer för återhämtning och resiliens 
inom ramen för strategiska områden 
såsom små och medelstora företag samt 
nationella industrier, hälso- och 
sjukvårdssektorn, forsknings- och 
innovationsverksamhet, 
försvarsindustrierna och hanteringen av 
migrationen. Detta särskilda mål ska 
eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 93
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Reformer och investeringar som 
påbörjats av medlemsstaterna efter den 1 
februari 2020 ska vara stödberättigade 
inom ramen för faciliteten för reform och 
återhämtning.

Or. en

Motivering

Det är ytterst viktigt med ett tydligt brytdatum för att vägleda medlemsstaterna när de 
utarbetar sina planer för återhämtning och resiliens. Det är motiverat att sätta detta datum i 
början av krisen och därmed göra det möjligt för medlemsstaterna att i sina planer inkludera 
även de omedelbara krisrelaterade åtgärderna.

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska först och främst inriktas på 
att återställa de offentliga tjänsterna, vars 
avgörande betydelse bekräftades av covid-
19-krisen.

Or. en

Ändringsförslag 95
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Faciliteten för återhämtning och 
resiliens ska stödja medlemsstaternas 
industristrategier som är inriktade på 
arbetstillfällen av god kvalitet, jämlik 
utveckling och ambitiösa klimatmål. I 
detta avseende uppmanas 
medlemsstaterna att i sin plan för 
återhämtning och resiliens inkludera en 
plan för offentliga investeringar för att 
främja utvecklingen av en produktiv 
offentlig sektor, i synnerhet när det gäller 
strategiska sektorer som är alltför viktiga 
för att överlåtas till marknaden, såsom 
mediciner, hygienprodukter, personlig 
skyddsutrustning och medicintekniska 
produkter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. För att bidra till den sociala och 
territoriala sammanhållningen ska stöd 
till den privata sektorn tilldelas först och 
främst till mikroföretag och små och 
medelstora företag i de mest utsatta 
regionerna för att motverka regional 
ojämlikhet, vilken förstärks av 
konkurrensinriktade politiska åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 97
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Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska syfta till att bibehålla 
sysselsättning av god kvalitet. De 
arbetstillfällen som skapas inom ramen 
för dessa planer ska uppfylla högsta 
möjliga standard för arbetstagarnas 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 98
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Genom det belopp på 334 950 000 
000 EUR som avses i artikel 3.2 a ii i 
förordning [EURI], i löpande priser, 
tillgängligt för icke återbetalningspliktigt 
stöd, om inte annat följer av artikel 4.4 och 
4.8 i förordning [EURI].

a) Genom det belopp på 334 950 000 
000 EUR som avses i artikel 3.2 a ii i 
förordning [EURI], i löpande priser, 
tillgängligt för icke återbetalningspliktigt 
stöd, om inte annat följer av artikel 4.4 och 
4.8 i förordning [EURI], varav minst 167 
475 000 000 EUR direkt ska stöda klimat- 
och miljöåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 99
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa belopp ska utgöra externa 
inkomster avsatta för särskilda ändamål i 
enlighet med artikel 21.5 i 
budgetförordningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 100
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) 10 % av det belopp som avses i 
artikel 5.1 a och 5.1.b ska tilldelas för 
finansiering av de projekt av gemensamt 
europeiskt intresse som avses i artikel 5a.

Or. en

Ändringsförslag 101
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 102
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Projekt av gemensamt europeiskt intresse
Det belopp som anges i artikel 5.1 ba ska 
användas för finansiering av projekt av 
gemensamt europeiskt intresse som har en 
EU-omfattande täckning, med ett stort 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen och till återhämtningen 
efter covid-19-krisen. Projekten av 
gemensamt europeiskt intresse ska införas 
av kommissionen genom delegerade akter 
där de deltagande medlemsstaterna, 
beloppen, milstolparna och målen samt 
projekten/projekttyperna anges. Projekten 
av gemensamt europeiskt intresse ska 
vara följande:
– Turism.
– Rymd- och luftfartsindustrin.
– Inre vattenvägars farbarhet.
– ERTMS.
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Or. en

Ändringsförslag 103
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Medel från program med delad 

förvaltning
Medel som tilldelas medlemsstaterna 
inom ramen för delad förvaltning får på 
deras begäran överföras till faciliteten. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen. Dessa medel ska 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 104
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel som tilldelas medlemsstaterna inom 
ramen för delad förvaltning får på deras 
begäran överföras till faciliteten. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen. Dessa medel ska 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

Medel som tilldelas faciliteten får, på 
begäran av en medlemsstat, överföras till 
unionsfonder och användas till förmån för 
den medlemsstat som begär överföringen. 
Dessa medel ska användas genom delad 
förvaltning i enlighet med artikel 63 i 
finansförordningen. Den mottagande 
unionsfondens bestämmelser ska gälla för 
dessa medel.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandet av faciliteten för 
återhämtning och resiliens ska inte 
kopplas till strukturreformer eller andra 
former av ekonomisk och politisk 
villkorlighet avseende stabilitet- och 
tillväxtpakten eller den europeiska 
planeringsterminen som kan försvaga 
sociala rättigheter eller arbetstagarnas 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 106
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd inom faciliteten ska ges utöver det 
stöd som ges inom andra unionsfonder och 
program. Reform- och investeringsprojekt 
kan få stöd från andra unionsprogram och 
unionsinstrument, under förutsättning att 
sådant stöd inte täcker samma kostnad.

Stöd inom faciliteten får ges utöver det 
stöd som ges inom andra unionsfonder och 
program. Reform- och investeringsprojekt 
kan få stöd från andra unionsprogram och 
unionsinstrument, under förutsättning att 
sådant stöd inte täcker samma kostnad.

Or. en

Ändringsförslag 107
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 

ekonomisk styrning
1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
avbryta tidsfristen för antagande av 
sådana beslut som avses i artikel 17.1 och 
17.2 eller om att hålla inne utbetalningar 
inom faciliteten.
Det beslut om att hålla inne utbetalningar 
som avses i punkt 1 ska tillämpas på 
betalningsansökningar som lämnas in 
efter dagen för beslutet om innehållande.
Avbrottet av den tidsfrist som avses i 
artikel 17 ska tillämpas från och med 
dagen efter det att det beslut som avses i 
punkt 1 antogs.
Vid ett innehållande av utbetalningar ska 
artikel 15.9 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] gälla.
2. I händelse av något av de fall som 
anges i artikel 15.11 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
upphäva det avbrott av tidsfristen eller det 
innehållande av utbetalningar som avses i 
föregående punkt.
De relevanta förfarandena eller 
utbetalningarna ska återupptas dagen 
efter det att avbrottet eller innehållandet 
har upphävts.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Åtgärder som kopplar faciliteten till sund 

ekonomisk styrning
1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
avbryta tidsfristen för antagande av 
sådana beslut som avses i artikel 17.1 och 
17.2 eller om att hålla inne utbetalningar 
inom faciliteten.
Det beslut om att hålla inne utbetalningar 
som avses i punkt 1 ska tillämpas på 
betalningsansökningar som lämnas in 
efter dagen för beslutet om innehållande.
Avbrottet av den tidsfrist som avses i 
artikel 17 ska tillämpas från och med 
dagen efter det att det beslut som avses i 
punkt 1 antogs.
Vid ett innehållande av utbetalningar ska 
artikel 15.9 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] gälla.
2. I händelse av något av de fall som 
anges i artikel 15.11 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
upphäva det avbrott av tidsfristen eller det 
innehållande av utbetalningar som avses i 
föregående punkt.
De relevanta förfarandena eller 
utbetalningarna ska återupptas dagen 
efter det att avbrottet eller innehållandet 
har upphävts.

Or. en
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Ändringsförslag 109
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas 
för varje medlemsstat för tilldelning av det 
belopp som avses i artikel 5.1 a med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, inversen 
av bruttonationalprodukten (BNP) per 
capita och den relativa arbetslösheten i 
varje medlemsstat.

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas 
för varje medlemsstat för tilldelning av det 
belopp som avses i artikel 5.1 a med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, inversen 
av bruttonationalprodukten (BNP) per 
capita och den relativa arbetslösheten i 
varje medlemsstat. Indikatorerna för BNP 
och arbetslöshet ska avspegla inverkan av 
covid-19-krisen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För perioden som börjar efter den 
31 december 2022 och pågår till och med 
den 31 december 2024 får kommissionen, 
om ekonomiska medel finns tillgängliga, 
anordna ansökningsomgångar anpassade 
till den europeiska planeringsterminens 
tidsplan. För detta ändamål ska 
kommissionen offentliggöra en preliminär 
tidsplan för de ansökningsomgångar som 
ska anordnas under perioden och för varje 
ansökningsomgång ange det belopp som 
finns tillgängligt för tilldelning. Varje 
medlemsstat får för att genomföra sin plan 
för återhämtning och resiliens ansöka om 
ett belopp som högst motsvarar dess andel 

2. För perioden som börjar efter den 
31 december 2022 och pågår till och med 
den 31 december 2024 får kommissionen, 
om ekonomiska medel finns tillgängliga, 
anordna ansökningsomgångar och för varje 
ansökningsomgång ange det belopp som 
finns tillgängligt för tilldelning. Varje 
medlemsstat får för att genomföra sin plan 
för återhämtning och resiliens ansöka om 
ett belopp som högst motsvarar dess andel 
av det tillgängliga beloppet för tilldelning 
enligt bilaga I.
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av det tillgängliga beloppet för tilldelning 
enligt bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 111
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 12– punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Lånestödet till den berörda 
medlemsstatens plan för återhämtning och 
resiliens får inte vara högre än differensen 
mellan den totala kostnaden för planen 
för återhämtning och resiliens, i 
förekommande fall med ändringar, och 
det högsta ekonomiska bidraget enligt 
artikel 10. Den högsta lånevolymen till 
varje medlemsstat får inte överstiga 4,7 % 
av dess bruttonationalinkomst.

4. Lånestödet till den berörda 
medlemsstatens plan för återhämtning och 
resiliens får inte vara högre än dess andel 
av det belopp som avses i artikel 5.1 b och 
som uträknas med hjälp av den metod 
som anges i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 112
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att de respekterar de av unionens värden 
som föreskrivs i artikel 2 i EU-fördraget 
[rättsstatsprincipen] för att vara 
berättigade till finansiering från 
faciliteten.

Or. en
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Ändringsförslag 113
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i ett enhetligt paket.

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument får 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och ska omfatta offentliga 
investeringsprojekt i ett enhetligt paket.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i ett enhetligt paket.

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i ett enhetligt paket som även kan 
mobilisera privata investeringar.

Or. en
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Ändringsförslag 115
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar under de 
kommande fyra åren. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i ett enhetligt paket.

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens. Dessa planer ska fastställa den 
berörda medlemsstatens agenda för 
reformer och investeringar till och med 
den 31 december 2024. De planer för 
återhämtning och resiliens som berättigar 
till finansiering inom detta instrument ska 
omfatta åtgärder för genomförande av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
i ett enhetligt paket.

Or. en

Ändringsförslag 116
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för eller härrör från den 
gröna och digitala omställningen. Planerna 
för återhämtning och resiliens ska också 
vara förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen och den 
europeiska gröna given, särskilt de som är 
relevanta för eller härrör från den gröna 
omställningen i riktning mot 
klimatneutralitet senast 2050 och en 
öppen, hållbar och inkluderande digital 
omställning. Planerna för återhämtning 
och resiliens ska också vara förenliga med 
den information som medlemsstaterna 
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uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

lämnar i de nationella reformprogrammen 
inom den europeiska planeringsterminen, i 
sina nationella energi- och klimatplaner, 
och uppdateringar av dessa, enligt 
förordning (EU) 2018/1999, i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning inom Fonden för en rättvis 
omställning, i målen för den gröna given 
och i partnerskapsavtal och operativa 
program inom unionsfonderna. Faciliteten 
ska endast stödja verksamhet som inte 
orsakar betydande skada för miljömålen 
och respekterar kraven på 
”minimiskyddsåtgärder” i den mening 
som avses i förordning (EU) 2020/852 
[taxonomiförordningen].

_________________
21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder.
22 […]

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt 
de som är relevanta för eller härrör från 
den gröna och digitala omställningen. 
Planerna för återhämtning och resiliens ska 
också vara förenliga med den information 
som medlemsstaterna lämnar i de 
nationella reformprogrammen inom den 
europeiska planeringsterminen, i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika sociala 
utmaningarna och prioriteringarna, och 
med en socialt rättvis grön och digital 
omställning. Planerna för återhämtning 
och resiliens ska också vara förenliga med 
informationen i medlemsstaternas 
nationella energi- och klimatplaner, och i 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
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uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med och 
säkerställa synergier med den information 
som medlemsstaterna lämnar i sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna, såväl som med 
prioriteringarna och målen i andra 
unionsfonder och unionsprogram, med de 
nationella reformprogrammen inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen och med de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt 
de som är relevanta för eller härrör från 
den gröna och digitala omställningen.
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_________________ _________________
21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder.

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

22 […] 22 […]

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas,

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningarna 
och prioriteringarna, särskilt de som är 
relevanta för eller härrör från den 
nationella industriella inriktningen, den 
gröna och digitala omställningen för små 
och medelstora företag, samt de 
strategiska sektorer som bidrar till en 
global europeisk autonomi och 
konkurrenskraft med avseende på 
tredjeländer.

_________________
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21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder.
22 […]

Or. en

Ändringsförslag 120
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
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energiunionen och av klimatåtgärder. energiunionen och av klimatåtgärder.
22 […] 22 […]

Or. en

Ändringsförslag 121
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

22 […] 22 […]

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, särskilt de 
som är relevanta för de politikområden 
som anges i artikel 3. Planerna för 
återhämtning och resiliens ska också vara 
förenliga med den information som 
medlemsstaterna lämnar i de nationella 
reformprogrammen inom den europeiska 
planeringsterminen, i sina nationella 
energi- och klimatplaner, och 
uppdateringar av dessa, enligt förordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning inom 
Fonden för en rättvis omställning22 och i 
partnerskapsavtal och operativa program 
inom unionsfonderna.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ändringsförslag 123
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2a. Kommissionen ska hjälpa 
medlemsstaterna att utarbeta sina 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens genom att tillhandahålla en icke-
uttömmande förteckning över 
transeuropeiska projekt som i synnerhet 
eftersträvar de mål som fastställs i denna 
förordning, såsom framtidsorienterad 
högteknologisk infrastruktur inom 
kommunikations- och informationsteknik, 
koldioxidsnåla energinätverk, europeiska 
transport- och trafiksystem, teknik inom 
medicin samt hälso- och sjukvård, och 
inom rymd- och luftfart samt försvar.

Or. en

Ändringsförslag 124
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska inte innehålla investeringar 
som är förknippade med
a) produktion, bearbetning, 
distribution, lagring och förbränning av 
fossila bränslen,
b)  avveckling, drift, anpassning eller 
uppförande av kärnkraftverk,
c) bortskaffande av avfall genom 
deponering samt genom installationer för 
sopförbränning,
d) flygplatsinfrastruktur, utom i de 
yttersta randområdena.

Or. en

Ändringsförslag 125
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Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De nationella planer för resiliens 
och återhämtning som antas enligt artikel 
15 i denna förordning ska vara förenliga 
med EU:s klimat- och miljömål, inklusive 
förordningen om inrättande av en ram för 
att uppnå klimatneutralitet och om 
ändring av förordning (EU) 2018/1999 
(Europeisk klimatlag), och de riktlinjer 
för att ”inte orsaka betydande skada” som 
har utarbetats enligt denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 126
Josianne Cutajar

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
nationella reformprogrammet och ska 
lämnas in officiellt senast den 30 april. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året.

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
nationella reformprogrammet och ska 
lämnas in officiellt vid en valfri tidpunkt 
efter denna förordnings ikraftträdande, 
fram till och med den 31 augusti 2024. En 
medlemsstat får lämna in ett utkast till plan 
från och med sex månader före den 
officiella inlämningen av planen för 
återhämtning och resiliens, tillsammans 
med det relevanta förslaget till 
budgetinformation.

Or. en

Ändringsförslag 127
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Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
nationella reformprogrammet och ska 
lämnas in officiellt senast den 30 april. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året.

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska lämnas in officiellt 
senast tre månader efter denna 
förordnings ikraftträdande. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 2020.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
nationella reformprogrammet och ska 
lämnas in officiellt senast den 30 april. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året.

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av medlemsstaten 
ska lämnas in officiellt senast den 30 april. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska utgöra en bilaga till det 
nationella reformprogrammet och ska 
lämnas in officiellt senast den 30 april. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året.

2. Den plan för återhämtning och 
resiliens som läggs fram av den berörda 
medlemsstaten ska formellt lämnas in 
tillsammans med det nationella 
reformprogrammet senast den 30 april. 
Medlemsstaten får lämna in ett utkast till 
plan från och med den 15 oktober 
föregående år, tillsammans med ett 
budgetförslag för det påföljande året.

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas. I detta 
avseende bör planen för återhämtning och resiliens vara en fristående rättsakt och inte en 
bilaga till det nationella reformprogrammet.

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 131
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas. Därför 
flyttas detta stycke längre ned i texten.

Ändringsförslag 132
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens 
samt respekterar riktlinjerna rörande att 
”inte orsaka betydande skada” som 
utarbetats enligt denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 133
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens samt dess industriella 
ekosystem och strategiska värdekedjor, 
minskar krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidrar till ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens, samtidigt 
som den säkerställer de lika villkoren på 
den inre marknaden och unionens 
strategiska autonomi.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 135
Josianne Cutajar
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen, 
ungdomars anställbarhet och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minskar krisens samlade 
konsekvenser i de strategiska sektorerna 
och för små och medelstora företag och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 137
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen stärker 
unionens strategiska autonomi, 
konkurrenskraften, den 
framtidsorienterade tekniken, 
tillväxtpotentialen, i synnerhet för små 
och medelstora företag, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minskar 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidrar till ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser med 
särskild inriktning på de små och 
medelstora företag och mikroföretag som 
har drabbats hårdast av krisen, och bidrar 
till ökad ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 139
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
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Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 140
Martin Hojsík, Morten Petersen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om faciliteten används för att 
stödja ett företag i en koldioxidintensiv 
sektor ska medlemsstaten redovisa hur 
företaget planerar att anpassa sin 
affärsmodell till Parisavtalet och EU:s 
därmed förknippade klimat- och miljömål, 
inklusive genom företagets 
offentliggörande av sina 
omställningsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 141
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

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

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna 
omställningen och de utmaningar som 
följer av den, däribland följande:
i) Åtgärdernas förenlighet med EU:s 
klimatneutralitetsmål, och deras bidrag 
till unionens nya klimatmål för 2030 och 
till de nationella målen enligt artikel 4 i 
förordningen om styrningen av 
energiunionen (förordning (EU) 
2018/1999).
ii) Argument för att verksamheten 
inte skulle leda till en inlåsning av 
koldioxidintensiva tillgångar och inte 
skulle hindra utvecklingen av 
koldioxidfria alternativ.
iii) Kopplingen till de nationella 
klimat- och energiplanerna och de 
potentiella uppdateringarna av de 
nationella klimat- och energiplanerna.

Or. en

Ändringsförslag 142
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna och 
digitala omställningen eller till de 
utmaningar som följer av den, inklusive 
information om deras bidrag till att uppnå 
målen i förordningen om inrättande av en 
ram för att uppnå klimatneutralitet och 
om ändring av förordning (EU) 
2018/1999 (Europeisk klimatlag) och 
deras stöd för hållbara investeringar i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
förordning 2020/852 
(taxonomiförordningen).
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till återhämtningen 
av industrier och små och medelstora 
företag i viktiga nationella sektorer och 
till hanteringen av de utmaningar som 
följer av den framtida gröna och digitala 
omställningen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till en socialt rättvis 
grön och digital omställning eller till de 
utmaningar som följer av den.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Principen om en rättvis omställning som inte låter någon hamna på efterkälken bör även 
gälla för de gröna och digitala omställningarna.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den digitala 
omvandlingen, med särskild inriktning på 
EU:s industri, med stöd för forskning och 
teknikanvändning på områden såsom 
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artificiell intelligens, 5G och data, eller 
till de utmaningar som följer av den, till 
exempel kompetenshöjning och 
omskolning av arbetskraften.

Or. en

Ändringsförslag 148
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En förklaring av hur 
medlemsstater i planen för återhämtning 
och resiliens ska respektera principen att 
”inte orsaka betydande skada”.

Or. en

Ändringsförslag 149
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Effektiva åtgärder för att 
säkerställa synligheten för unionens 
finansiering och transparens för 
stödmottagarna. Inrättande av ett digitalt 
övervakningssystem för unionsmedel som 
ska införas av Europeiska kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 150
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En förklaring av hur planen 
stärker de viktigaste strategierna, 
nämligen viktiga projekt av gemensamt 
europeiskt intresse, strategin för 
europeiska små och medelstora företag, 
en cirkulär ekonomi, forskning och 
innovation inom viktig teknik, en modern 
hälso- och sjukvårdssektor, försvar och 
migration.

Or. en

Ändringsförslag 151
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) En förklaring av hur planen 
stärker de viktigaste strategierna, 
nämligen viktiga projekt av gemensamt 
europeiskt intresse, strategin för 
europeiska små och medelstora företag, 
en cirkulär ekonomi, forskning och 
innovation inom viktig teknik, en modern 
hälso- och sjukvårdssektor, försvar, rymd- 
och luftfart, säker konnektivitet och 
migration.

Or. en

Ändringsförslag 152
Christian Ehler

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

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

Or. en

Ändringsförslag 153
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) En förklaring av hur 
jämställdheten har integrerats i hela 
planen och hur den bidrar till en jämnt 
könsfördelad tillväxt och sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 154
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) En demonstration av att de 
investeringar som görs inom ramen för 
planen är inriktade på den kommande 
ekonomiska cykeln och fokuserar på de 
åtgärder, den teknik och de branscher 
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som kommer att vara mest relevanta för 
att hantera de framtida utmaningarna.

Or. en

Ändringsförslag 155
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) En förklaring av hur 
medlemsstaten respekterar de av unionens 
värden som föreskrivs i artikel 2 i EU-
fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 156
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till en öppen, 
hållbar och inkluderande digital 
omställning, inklusive ett främjande av 
digital jämlikhet, digital tillgänglighet, 
öppna mjuk- och hårdvarulösningar samt 
skydd av personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 157
Marian-Jean Marinescu
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Planerade delmål, mål och en 
preliminär tidsplan för genomförandet av 
reformerna under en period på högst fyra 
år, och av investeringarna under en period 
på högst sju år.

(d) Planerade delmål, mål och en 
preliminär tidsplan för genomförandet av 
reformerna under perioden fram till och 
med 31 december 2024, och av 
investeringarna under perioden fram till 
och med 31 december 2027.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör inte bara tillhandahålla den totala kostnaden för planen för 
återhämtning och resiliens utan alla reformer och investeringar som omfattas, så att en bättre 
bedömning kan göras.

Ändringsförslag 159
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(f) Den uppskattade totala kostnaden 
för de reformer och investeringar som 
omfattas av den plan för återhämtning och 
resiliens som lämnats in (även kallad 
uppskattad total kostnad för planen för 
återhämtning och resiliens), underbyggd av 
en lämplig motivering och hur kostnaden 
kommer att påverka ekonomin, de sociala 
rättigheterna och den högkvalitativa 
sysselsättningen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) En motivering av enhetligheten i 
planen för återhämtning och resiliens.

(i) En motivering av enhetligheten i 
planen för återhämtning och resiliens och 
av dess förenlighet med de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen.

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas. Därför har 
denna text flyttats längre ned i artikeln.

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid utarbetandet av sina förslag till 
planer för återhämtning och resiliens får 
medlemsstaterna begära att kommissionen 
anordnar ett utbyte av god praxis för att 
göra det möjligt för de ansökande 
medlemsstaterna att dra nytta av andra 
medlemsstaters erfarenheter. 
Medlemsstaterna får också begära tekniskt 
stöd inom ramen för instrumentet för 
tekniskt stöd i enlighet med förordningen 
därom.

4. Vid utarbetandet av sina förslag till 
planer för återhämtning och resiliens får 
medlemsstaterna begära att kommissionen 
anordnar ett utbyte av god praxis för att 
göra det möjligt för de ansökande 
medlemsstaterna att dra nytta av andra 
medlemsstaters erfarenheter. 
Medlemsstaterna får också begära tekniskt 
stöd inom ramen för instrumentet för 
tekniskt stöd i enlighet med förordningen 
därom. Medlemsstaterna ska också 
säkerställa ett strukturellt och 
kontinuerligt deltagande av 
arbetsmarknadens parter, universiteten, 
forskningscentrumen och det civila 
samhällets organisationer i utarbetandet 
och genomförandet av förslaget.

Or. en

Ändringsförslag 162
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Innan planerna för återhämtning 
och resiliens antas ska medlemsstaterna 
genomföra samråd med intressenter, 
däribland med näringslivets och 
arbetsmarknadens organisationer, 
företrädare för det civila samhället, 
experter, forskningsinstitutioner, 
arbetsgivare, fackföreningar och lokalt 
förankrade organisationer i enlighet med 
artikel [6] i förordning (EU) [nya 
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förordningen om gemensamma 
bestämmelser]. Planen för återhämtning 
och resiliens ska godkännas av det 
relevanta nationella parlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 163
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen ska via en offentlig 
onlineplattform göra tillgängliga utkasten 
till och de slutliga versionerna av de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens, jämte kommissionens eventuella 
rekommendationer för att förbättra dessa 
planer före godkännandet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen samt den motivering 
och de delar som tillhandahållits av den 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 
berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den motivering och de delar som 
tillhandahållits av den berörda 
medlemsstaten, i enlighet med artikel 15.3, 
samt all annan relevant information, 
särskilt den som ingår i den berörda 
medlemsstatens nationella energi- och 
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artikel 15.3, samt all annan relevant 
information, särskilt den som ingår i den 
berörda medlemsstatens nationella 
reformprogram och nationella energi- och 
klimatplan och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

klimatplan och nationella reformprogram 
samt den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen och, i tillämpliga fall, 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas.

Ändringsförslag 165
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska bedöma 
betydelsen av och enhetligheten i planen 
för återhämtning och resiliens samt dess 
bidrag till den gröna omställningen till 
klimatneutralitet senast 2050 och den 
öppna, hållbara och inkluderande digitala 
omställningen, och ska i detta syfte beakta 
följande kriterier:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Principen om en rättvis omställning som inte låter någon hamna på efterkälken bör även 
gälla för de gröna och digitala omställningarna.

Ändringsförslag 167
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 

utgår
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rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas. Därför 
flyttas detta stycke längre ned i texten.

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 170
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

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

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna 
omställningen till klimatneutralitet, i 
synnerhet följande:
i) Om planen bidrar till de mål som 
fastställs i de nationella klimat- och 
energiplanerna (NECP), till övergången 
till en klimatneutral ekonomi före 2050 
och därpå följande uppdateringar, och till 
de mål som fastställs i enlighet med 
förordning 2018/1999 [den europeiska 
klimatlagen].
ii) Om åtgärderna i planen inte skulle 
leda till inlåsning av koldioxidintensiva 
tillgångar och inte skulle hindra 
utvecklingen av koldioxidfria alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 171
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den. inklusive 
information om deras bidrag till 
uppnåendet av målen i förordningen om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet och om ändring av 
förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk 
klimatlag) och deras stöd för hållbara 
investeringar i enlighet med de kriterier 
som fastställs i förordning 2020/852 
(taxonomiförordningen).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till återhämtningen av 
industrier och små och medelstora företag 
i viktiga nationella sektorer och till 
hanteringen av de utmaningar som följer 
av den framtida gröna och digitala 
omställningen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till en socialt rättvis grön 
och digital omställning eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 

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

omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

Or. en

Ändringsförslag 175
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Europeiska kommissionen bör 
framställa en sammanfattning av 
bedömningen som beskriver huruvida 
åtgärderna i planen respekterar den 
princip om att ”inte orsaka betydande 
skada” för miljömålen som fastställs i 
förordning 2020/852 
(taxonomiförordningen) och en motiverad 
bedömning av huruvida planen är 
förenlig med EU:s klimat- och miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 176
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen är inriktad på den 
kommande ekonomiska cykeln och 
fokuserar på de åtgärder, den teknik och 
de branscher som kommer att vara mest 
relevanta för att hantera de framtida 
utmaningarna.

Or. en
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Ändringsförslag 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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till den digitala 
omvandlingen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

Or. en

Ändringsförslag 178
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om investeringarna i planen 
respekterar principen att ”inte orsaka 
betydande skada” och kraven rörande 
”minimiskyddsåtgärder”.

Or. en

Ändringsförslag 179
Pietro Fiocchi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen innehåller stöd till små 
och medelstora företag samt 
mikroföretag.
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Or. en

Ändringsförslag 180
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om planen innehåller åtgärder 
som på ett ändamålsenligt sätt bidrar till 
den öppna, hållbara och inkluderande 
digitala omställningen eller till att ta itu 
med de utmaningar som följer av den, 
inklusive att främja digital jämlikhet och 
åtgärda de problem som medborgare med 
otillräcklig digital tillgänglighet och låg 
digital kompetens står inför, och om den 
digitala omställningen underbyggs av 
produktion av elektricitet från förnybara 
energikällor och 
energieffektivitetsåtgärder.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 182
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
och den berörda medlemsstatens 
ekonomiska och sociala resiliens, minska 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens, samt 
främja jämställdheten mellan könen och 
en jämnt könsfördelad tillväxt och 
sysselsättning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen.

(e) Om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen är rimlig och trovärdig.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas. Därför har 
denna text flyttats längre ned i artikeln.

Ändringsförslag 186
András Gyürk, Edina Tóth

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om planen för återhämtning och 
resiliens bidrar till utvecklingen av viktig 
infrastruktur, i synnerhet i medlemsstater 
där BNP per capita är lägre än EU:s 
genomsnitt och statsskulden ligger på en 
hållbar nivå.

Or. en

Motivering

Förklaring: Mindre välbeställda medlemsstater med en relativt sett lägre skuldnivå är i större 
behov av investeringar i infrastruktur än strukturreformer för att sätta fart på ekonomin och 
lindra effekterna av krisen.

Ändringsförslag 187
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om alla relevanta intressenter 
rådfrågas på lämpligt sätt i enlighet med 
vad som anges i artikel 15.
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Or. en

Ändringsförslag 188
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Om medlemsstaten respekterar de 
av unionens värden som föreskrivs i 
artikel 2 i EU-fördraget 
[rättsstatsprincipen].

Or. en

Ändringsförslag 189
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 190
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom två 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Om kommissionen gör en 
positiv eller delvis positiv bedömning av en 
plan för återhämtning och resiliens ska det 
beslutet fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 



PE657.162v01-00 100/142 AM\1212267SV.docx

SV

medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att påskynda godkännandeprocessen för planen för 
återhämtning och resiliens och är kopplat till de ändringsförslag som introducerar 
möjligheten med ett delvist godkännande av planen för återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 192
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 193
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1a. Om en eller flera medlemsstater 
anser att det föreligger allvarliga 
avvikelser från ett tillfredsställande 
uppnående av relevanta delmål och mål 
får de begära att Europeiska rådets 
ordförande ska hänskjuta frågan till nästa 
möte i Europeiska rådet. Om frågan 
hänskjutits till Europeiska rådet kommer 
det inte att fattas något kommissionsbeslut 
om det tillfredsställande uppnåendet av 
relevanta delmål och mål och om 
godkännandet av betalningar förrän 
frågan diskuterats på ett uttömmande sätt 
vid nästa möte i Europeiska rådet. Detta 
förfarande ska i regel inte ta längre tid än 
tre månader efter det att kommissionen 
har bett ekonomiska och finansiella 
kommittén att yttra sig. Detta förfarande 
kommer att vara i linje med artikel 17 i 
EU-fördraget och artikel 317 i EUF-
fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 194
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 195
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till de ändringsförslag som introducerar möjligheten med 
ett delvist godkännande av planen för återhämtning och resiliens.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om planen för återhämtning och 
resiliens är delvis förenlig med de 
kriterier som avses i artikel 16.3 eller är 
förenlig med endast en del av dessa 
kriterier ska det ekonomiska bidrag som 
tilldelas den berörda medlemsstaten 
fastställas av kommissionen upp till 
beloppet för de uppskattade kostnaderna 
för reformer och investeringar som 
uppfyller de kriterier som fastställs i 
artikel 16.3.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag introducerar möjligheten med ett delvist godkännande av planen för 
återhämtning och resiliens.
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Ändringsförslag 197
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En beskrivning av reformerna och 
investeringsprojekten, samt beloppet för de 
uppskattade kostnaderna för planen för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör inte bara tillhandahålla den totala kostnaden för planen för 
återhämtning och resiliens utan alla reformer och investeringar som omfattas, så att en bättre 
bedömning kan göras.

Ändringsförslag 198
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 
och resiliens ska beslutet åtföljas av en 
vederbörligen motiverad bedömning. Den 
berörda medlemsstaten får lämna in en ny 
plan för återhämtning och resiliens och 
får även använda instrumentet för 
tekniskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 199
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att påskynda godkännandeprocessen för planen för 
återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 200
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 201
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med 

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

det granskningsförfarande som avses i 
artikel 27.2.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att påskynda godkännandeprocessen för planen för 
återhämtning och resiliens.

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att de skäl 
som lagts fram av den berörda 
medlemsstaten inte motiverar en ändring 
av den relevanta planen för återhämtning 

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

och resiliens ska den avslå begäran inom 
två månader från det officiella 
inlämnandet, efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom en månad från det att 
kommissionens slutsatser har meddelats.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att påskynda godkännandeprocessen för planen för 
återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 204
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 
artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen och med förbehåll för 
tillgängliga medel. De kommissionsbeslut 
som avses i denna artikel ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 27.2.

2. Betalningen av ekonomiska bidrag 
till den berörda medlemsstaten enligt denna 
artikel ska göras i enlighet med 
budgetanslagen. De kommissionsbeslut 
som avses i denna artikel ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 27.2.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 

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

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

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att påskynda utläggen av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 206
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens genomförandeakt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 

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

avses i artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

Or. en

Ändringsförslag 207
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 208
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 209
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de åtgärder som krävs inom 
sex månader från innehållandet, ska 
kommissionen annullera beloppet för det 
ekonomiska bidraget i enlighet med artikel 
14.1 i budgetförordningen, efter det att den 
berörda medlemsstaten har fått möjlighet 
att lämna sina synpunkter inom två 
månader från det att slutsatserna 
meddelades.

6. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de åtgärder som krävs inom 
sex månader från innehållandet, ska 
kommissionen annullera beloppet för det 
berörda ekonomiska bidraget i enlighet 
med artikel 14.1 i budgetförordningen, 
efter det att den berörda medlemsstaten har 
fått möjlighet att lämna sina synpunkter 
inom två månader från det att slutsatserna 
meddelades.

Or. en
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Ändringsförslag 210
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
återhämtning och resiliens.

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
årsvis om de framsteg som gjorts när det 
gäller att uppfylla planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet den operativa 
överenskommelse som avses i artikel 17.6. 
I detta syfte ska medlemsstaternas 
årsrapporter användas som ett verktyg för 
att rapportera om framsteg mot slutförandet 
av planen för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 211
Josianne Cutajar

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
kvartalsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas kvartalsrapporter 
vederbörligen återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
halvårsvis inom den europeiska 
planeringsterminen om de framsteg som 
gjorts när det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens, inbegripet den 
operativa överenskommelse som avses i 
artikel 17.6. I detta syfte ska 
medlemsstaternas rapporter vederbörligen 
återspeglas i de nationella 
reformprogrammen, vilka ska användas 
som ett verktyg för att rapportera om 
framsteg mot slutförandet av planen för 
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återhämtning och resiliens. återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 212
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 
onödigt dröjsmål. Kommissionen ska 
dessutom säkerställa fullständig insyn 
genom en sökbar och lättillgänglig digital 
plattform där alla mottagare av 
finansiering från de nationella planerna 
för återhämtning och resiliens förtecknas. 
Den berörda medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 213
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet utan 

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

dröjsmål. Den berörda medlemsstaten får 
begära att kommissionen tar bort känslig 
eller konfidentiell information vars 
utlämnande skulle äventyra allmänintresset 
i medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 214
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 215
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Övervakningen av genomförandet 
av faciliteten ska vara en inkluderande 
process i vilken alla är delaktiga. Ett 
genomförandeorgan för återhämtning 
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och resiliens ska upprättas för att göra det 
möjligt för intressenter i det civila 
samhället att ge teknisk återkoppling och 
dela med sig av bästa praxis för att uppnå 
de mål som fastställs i artikel 4 och i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 15.

Or. en

Ändringsförslag 216
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Andelen medel som direkt stöder 
klimatåtgärder som ligger i linje med 
målen i den europeiska gröna given och 
Parisavtalet, inklusive en uppskattning av 
den minskning av växthusgasutsläppen 
som åstadkommits på grund av 
genomförandet av planerna för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 217
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om och i vilken omfattning 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
bidrog till en ökad energieffektivitet och 
en större andel förnybar energi.

Or. en
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Ändringsförslag 218
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning fyra år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering senast tre år efter 
utgången av 2027.

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning fyra år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering senast tre år efter 
utgången av 2027. På grund av det ytterst 
stora beloppet externa inkomster som har 
avsatts ska inte bara kommissionen men 
också Europaparlamentet utföra en 
efterhandskontroll av 
ändamålsenligheten, effektiviteten och 
inverkan av det ekonomiska stödet inom 
ramen för faciliteten för återhämtning 
och resiliens. Faciliteten för återhämtning 
och resiliens ska därför ingå i den 
reguljära rapporten om ansvarsfrihet för 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 219
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utvärderingen ska om lämpligt 
åtföljas av ett förslag om ändringar av 
denna förordning.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 220
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efterhandsutvärderingen ska bestå 
av en övergripande bedömning av de 
instrument som inrättas genom denna 
förordning och ska innehålla information 
om dess inverkan på lång sikt.

4. Efterhandsutvärderingen ska bestå 
av en övergripande bedömning av de 
instrument som inrättas genom denna 
förordning och ska innehålla information 
om dess inverkan på lång sikt. 
Efterhandsutvärderingsrapporten ska 
bestå av en övergripande bedömning av 
de instrument som inrättas genom denna 
förordning och ska innehålla information 
om dess inverkan på lång sikt, inklusive 
bedömningen av bidraget till de mål som 
fastställs i de nationella klimat- och 
energiplanerna (NECP), till övergången 
till en klimatneutral ekonomi före 2050 
och därpå följande uppdateringar, och till 
de mål som fastställs i enlighet med 
förordning 2018/1999 [den europeiska 
klimatlagen]. En bedömning ska också 
göras av om åtgärderna rörande den 
digitala omställningen är miljömässigt 
hållbara och om de bidrar till större 
digital jämlikhet, digital tillgänglighet, 
öppna mjukvaru- och hårdvarulösningar 
och om de säkerställer skydd av 
personuppgifter, samt om faciliteten 
bidrog till en jämnt könsfördelad tillväxt i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
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Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 222
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 223
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 16.3 ska 
kommissionen bedöma betydelsen av och 
enhetligheten i planerna för återhämtning 
och resiliens och deras bidrag till den gröna 
och digitala omställningen, och ska i detta 
syfte beakta följande kriterier:

I enlighet med artikel 16.3 ska 
kommissionen bedöma betydelsen av och 
enhetligheten i planerna för återhämtning 
och resiliens och deras bidrag till den gröna 
och digitala rättvisa omställningen, och ska 
i detta syfte beakta följande kriterier:

Or. en

Motivering

Principen om en rättvis omställning som inte låter någon hamna på efterkälken bör även 
gälla för de gröna och digitala omställningarna.

Ändringsförslag 226
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 227
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè
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Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas. Därför 
flyttas detta stycke längre ned i texten.

Ändringsförslag 228
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den. Mer 
specifikt, om planen bidrar till de mål som 
fastställs i de nationella klimat- och 
energiplanerna (NECP), till övergången 
till en klimatneutral ekonomi före 2050 
och därpå följande uppdateringar, och till 
de mål som fastställs i enlighet med 
förordning 2018/1999 [den europeiska 
klimatlagen]. Om åtgärderna i planen inte 
skulle leda till inlåsning av 
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koldioxidintensiva tillgångar och inte 
skulle hindra utvecklingen av 
koldioxidfria alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 229
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den, inklusive 
information om deras bidrag till att uppnå 
målen i förordningen om inrättande av en 
ram för att uppnå klimatneutralitet och 
om ändring av förordning (EU) 
2018/1999 (Europeisk klimatlag) och 
deras stöd för hållbara investeringar i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
förordning 2020/852 
(taxonomiförordningen).

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Principen om en rättvis omställning som inte låter någon hamna på efterkälken bör även 
gälla för de gröna och digitala omställningarna.

Ändringsförslag 231
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om investeringarna i planen 
respekterar principen att ”inte orsaka 
betydande skada” och kraven rörande 
”minimiskyddsåtgärder”.

Or. en

Ändringsförslag 232
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om planen innehåller åtgärder 
som effektivt bidrar till den öppna, 
hållbara och inkluderande digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

Or. en

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 234
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas. Därför har 
denna text flyttats längre ned i bilagan.

Ändringsförslag 236
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Om alla relevanta intressenter 
rådfrågas på lämpligt sätt i enlighet med 
vad som anges i artikel 15.

Or. en

Ändringsförslag 237
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Om medlemsstaten respekterar de 
av unionens värden som föreskrivs i 
artikel 2 i EU-fördraget 
[rättsstatsprincipen].

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i synnerhet beakta de 
kriterier som fastställs i leden b och d i 
första stycket.

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala).

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

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1 Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 

utgår
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berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen
Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Räckvidd
– Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna, inbegripet 
statsfinansiella aspekter, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen och som är riktade till 
den berörda medlemsstaten
och
– utmaningarna anses vara 
avgörande för att öka tillväxtpotentialen i 
den berörda medlemsstatens ekonomi,
och
– efter slutförandet av de föreslagna 
reformerna och investeringarna förväntas 
de relaterade utmaningarna ha lösts eller 
åtgärdats på ett tillfredsställande sätt,
och
– återhämtningsplanen utgör en 
heltäckande och adekvat reaktion på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.
Betyg
A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller 
i andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och 
planen utgör ett tillräckligt svar på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.
B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar delvis till att på ett effektivt sätt ta 
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itu med de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller 
i andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och 
planen utgör ett delvis tillräckligt svar på 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala situation.
C – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar inte till att ta itu med de 
utmaningar som anges i de landsspecifika 
rekommendationerna, eller i andra 
relevanta dokument som kommissionen 
officiellt antagit inom den europeiska 
planeringsterminen, och planen utgör inte 
ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas.

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

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna, inbegripet 
statsfinansiella aspekter, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen och som är riktade till 
den berörda medlemsstaten

– Planen förväntas bidra till att 
effektivt ta itu med de utmaningar som 
fastställts i de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna eller i andra relevanta 
dokument som officiellt antagits av 
kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen och som är riktade till 
den berörda medlemsstaten
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Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas. och än 
mindre bör dess skattemässiga aspekter vara det.

Ändringsförslag 241
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 4 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– utmaningarna anses vara avgörande 
för att öka tillväxtpotentialen i den berörda 
medlemsstatens ekonomi,

– utmaningarna anses vara avgörande 
för att öka tillväxtpotentialen och den 
gröna omställningen till klimatneutralitet 
före 2050 i den berörda medlemsstatens 
ekonomi,

Or. en

Ändringsförslag 242
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

och
medlemsstaten respekterar de av unionens 
värden som föreskrivs i artikel 2 i EU-
fördraget [rättsstatsprincipen].

Or. en
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Ändringsförslag 243
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
utgör ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

A – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med 
de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
utgör ett tillräckligt svar på den 
ekonomiska och sociala situationen i den 
berörda medlemsstat som respekterar de 
av unionens värden som föreskrivs i 
artikel 2 i EU-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 244
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar delvis till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
utgör ett delvis tillräckligt svar på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.

B – Planen för återhämtning och resiliens 
bidrar delvis till att på ett effektivt sätt ta 
itu med de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna, eller i 
andra relevanta dokument som 
kommissionen officiellt antagit inom den 
europeiska planeringsterminen, och planen 
utgör ett delvis tillräckligt svar på den 
ekonomiska och sociala situationen i den 
berörda medlemsstat som respekterar de 
av unionens värden som föreskrivs i 
artikel 2 i EU-fördraget.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den

2.2 Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
rättvisa omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den

Or. en

Motivering

Principen om en rättvis omställning som inte låter någon hamna på efterkälken bör även 
gälla för de gröna och digitala omställningarna.

Ändringsförslag 246
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den

2.2 Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna 
omställningen till en koldioxidneutral 
ekonomi eller tar itu med de utmaningar 
som följer av den

Or. en

Ändringsförslag 247
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

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

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
upprätta klimatneutrala och miljövänliga 
system och till miljöanpassningen av 
ekonomiska eller sociala sektorer i syfte att 
bidra till det övergripande målet att uppnå 
ett klimatneutralt EU före 2050 och 
unionens ökade mål för 2030. 
Investeringarna bör leda till mätbara 
minskningar av växthusgasutsläppen, en 
ökning av användningen av förnybara 
energikällor, och förbättringar i 
systemens energieffektivitet,

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 249
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

och
– de åtgärder som ingår i planen 
respekterar principen att ”inte orsaka 
betydande skada” och kraven rörande 
”minimiskyddsåtgärder”,

Or. en

Ändringsförslag 250
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2 – stycke 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

och
– åtgärderna bidrar till de mål som 
fastställs i de nationella klimat- och 
energiplanerna (NECP),

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller och

Or. en

Motivering

Planen för återhämtning och resiliens bör alltid ta upp både den gröna och den digitala 
omställningen.



PE657.162v01-00 132/142 AM\1212267SV.docx

SV

Ändringsförslag 252
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 253
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller och

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
hantera de utmaningar som uppstår till 
följd av den gröna och digitala 
omställningen,
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Or. en

Motivering

Planen för återhämtning och resiliens bör alltid ta upp både den gröna och den digitala 
omställningen.

Ändringsförslag 255
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
hantera de utmaningar som uppstår till 
följd av den gröna omställningen,

Or. en

Ändringsförslag 256
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas få varaktiga effekter.

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas få varaktiga positiva 
effekter.

Or. en

Ändringsförslag 257
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 a Planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den digitala 
omvandlingen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den. Åtgärderna 
rörande den digitala omställningen är 
miljömässigt hållbara och bidrar till en 
ökad digital jämlikhet, digital 
tillgänglighet och öppna mjuk- och 
hårdvarulösningar, samt säkerställer 
skyddet av personuppgifter.
Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:
Räckvidd
Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas bidra avsevärt till 
den öppna, hållbara och inkluderande 
digitala omvandlingen av ekonomiska 
eller sociala sektorer genom att främja 
öppen mjukvara och öppna 
hårdvarulösningar samt säkerställa 
skyddet av personuppgifter, och vara 
underbyggt av utökningen av 
produktionen av förnybar energi och 
energieffektivitetsåtgärder,
och –
genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till 
att hantera de utmaningar som uppstår 
till följd av den öppna, hållbara och 
inkluderande digitala omställningen,
och –
genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas få varaktiga 
effekter.
Betyg
A – I stor utsträckning
B – I måttlig utsträckning
C – I liten utsträckning

Or. en
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Ändringsförslag 258
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens

2.4 Planen förväntas skapa framtida 
inkomster för att ge framtida generationer 
möjlighet att betala tillbaka de lån som 
ingåtts inom ramen för Next Generation 
EU, bidra till att stärka tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen, EU:s strategiska 
autonomi genom att minska beroendet av 
tredjeländer på strategiska områden, den 
digitala autonomin, den långsiktiga 
konkurrenskraften och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minska krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens samt dess industriella 
ekosystem och strategiska värdekedjor, 
minska krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till en ökad 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens, samtidigt 
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som den säkerställer de lika villkoren på 
den inre marknaden och unionens 
strategiska autonomi

Or. en

Ändringsförslag 260
Pietro Fiocchi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens

2.4 Planen förväntas bidra till att stärka 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, stödja små och 
medelstora företag inklusive 
mikroföretag, minska krisens ekonomiska 
och sociala konsekvenser och bidra till en 
ökad ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 262
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 263
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– planen för återhämtning och 
resiliens syftar till att minska 
medlemsstaternas ekonomiska utsatthet för 
chocker,

– planen för återhämtning och 
resiliens syftar till att minska 
medlemsstaternas ekonomiska utsatthet för 
chocker och till att bidra till unionens 
strategiska autonomi,

Or. en
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Ändringsförslag 264
François-Xavier Bellamy
för PPE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

och 
– planen för återhämtning och 
resiliens stärker viktiga strategier, 
forskning och innovation i viktig 
framtidsorienterad teknik, är inriktad på 
den kommande ekonomiska cykeln och 
fokuserar på de åtgärder och branscher 
som kommer att vara mest relevanta för 
att hantera de framtida utmaningarna. 

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– planen för återhämtning och 
resiliens syftar till att att öka kapaciteten 
hos medlemsstaternas ekonomiska 
och/eller sociala strukturer att anpassa sig 
till och stå emot chocker,

– planen för återhämtning och 
resiliens syftar till att öka kapaciteten hos 
medlemsstaternas ekonomiska och/eller 
sociala strukturer att anpassa sig till och stå 
emot chocker, och till att bidra till 
unionens strategiska autonomi,

Or. en

Ändringsförslag 266
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè
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Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.6. Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser.

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

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas. Därför har 
denna text flyttats längre ned i bilagan.

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

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – led 2.6 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som bidrar till 
att förstärka effekterna sinsemellan.

– Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som bidrar till 
att förstärka effekterna sinsemellan, och 
tar på ett sammanhängande sätt itu med 
de utmaningar som fastställs i de 
relevanta landsspecifika 
rekommendationer som riktats till den 
berörda medlemsstaten, eller i andra 
relevanta dokument som officiellt antagits 
av kommissionen inom den europeiska 
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planeringsterminen och som även kan 
mobilisera privata investeringar.

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas. Därför har 
denna text flyttats längre ned i bilagan.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till de ändringsförslag som introducerar möjligheten med 
ett delvist godkännande av planen för återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 269
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning



AM\1212267SV.docx 141/142 PE657.162v01-00

SV

Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ett A för kriterierna 2.1 och 2.2, – ett A för kriterierna 2.1, 2.2 och 
2.7,

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ett A för kriterierna 2.1 och 2.2, – ett A för kriterierna 2.2 och 2.3,

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas.

Ändringsförslag 271
Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– inga A för kriterierna 2.1 och 2.2, – inga A för kriterierna 2.1, 2.2 och 
2.7,

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– inga A för kriterierna 2.1 och 2.2, – inga A för kriterierna 2.2 och 2.3,

Or. en

Motivering

Den huvudsakliga inriktningen för planen för återhämtning och resiliens bör vara 
återhämtning, motståndskraft, tillväxt, sysselsättning och den dubbla omställningen (den 
gröna och den digitala). Det är till fördel om den stämmer överens med den europeiska 
planeringsterminen, men det bör inte vara det första kriterium som ska uppfyllas.

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – stycke 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Planen för återhämtning och resiliens 
uppfyller delvis bedömningskriterierna
om betyget för kriterierna 2.1–2.7 
omfattar
– ett A och ett B för kriterierna 2.2 
eller 2.3,
och för övriga kriterier
– fler B än A och inga C.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag introducerar möjligheten med ett delvist godkännande av planen för 
återhämtning och resiliens.


