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KORTFATTAD MOTIVERING

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

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

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

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

För att undvika slöseri med offentliga medel insisterade vi på den nödvändiga 
samstämmigheten mellan nya program och redan befintliga viktiga strategier på EU-nivå. 
Medlen bör också utnyttjas på ett säkert sätt genom fullständig transparens hos 
stödmottagarna. Detta tydliga åtagande är knutet till principen om demokrati och något vi är 
skyldiga medborgarna i våra länder. 
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Slutligen, med tanke på den snäva tidsramen, situationens brådskande karaktär och för att 
kunna arbeta effektivt med båda de ansvariga utskotten, inriktade jag mitt arbete på artiklar 
med delad befogenhet.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. resiliens: den europeiska 
ekonomins, jordbrukets och industrins 
förmåga att på den inre marknaden 
producera alla nödvändiga varor för att 
säkra Europeiska unionens strategiska 
autonomi och stärka oberoendet av 
tredjeländer när det gäller de tillgångar 
som behövs för stabiliteten 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 2

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till EU:s 
strategiska autonomi, 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
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eftersom faciliteten finansieras genom 
lån som ska betalas tillbaka, har 
tillämpningsområdet för faciliteten för 
återhämtning och resiliens begränsats till 
investeringar som syftar till att skapa 
framtida inkomster för att ge de framtida 
generationerna möjlighet att betala 
tillbaka lånen.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att säkerställa långsiktigt 
ekonomiskt välstånd i unionen, som 
möjliggör en snabb återbetalning av de 
lån som ingåtts inom ramen för Next 
Generation EU, som inte bör utgöra en 
ekonomisk börda för kommande 
generationer, utan 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, 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, 



PA\1211916SV.docx 7/16 PE655.918v02-00

SV

öka sysselsättningen efter covid-19-krisen 
och främja hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De outnyttjade delarna av medlen 
ska vara helt inriktade på att minska den 
framtida låntagningen inom ramen för 
Next Generation EU.

Or. en

Ändringsförslag 6

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 syftar till 
samordning och synergier mellan olika 
finansieringskällor och mellan olika 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
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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 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 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska visa att de 
investeringar som gjorts med stöd av 
medel från faciliteten för återhämtning 
och resiliens kommer att skapa värde i 
framtiden, så att kommande generationer 
kan betala tillbaka de lån som ingåtts 
inom ramen för Next Generation EU. 
Ingen finansiering ska beviljas för 
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administrativa kostnader eller kortsiktiga 
utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 9

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 
unionens strategiska autonomi, 
konkurrenskraften, 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 10

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 med motsvarande 
finansiellt stöd till den gröna och digitala 
omställningen eller till de utmaningar som 
följer av den.

Or. en

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En förklaring av hur planen 
stärker de viktigaste strategierna, 
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nämligen 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.

Or. en

Ändringsförslag 12

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

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, rymdprogram, 
Europeiska försvarsfonden och InvestEU.

Or. en

Ändringsförslag 13

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 den 
verksamhet och de branscher som 
kommer att vara mest relevanta för att 
hantera de framtida utmaningarna.

Or. en
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Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) En förklaring av hur de 
investeringar som görs inom ramen för 
planen säkerställer ett långsiktigt välstånd 
och framtida värdeskapande som gör det 
möjligt för kommande generationer att 
betala tillbaka de lån som ingåtts inom 
ramen för Next Generation EU, för att i 
så hög grad som möjligt undvika att skapa 
en ekonomisk börda för dem.

Or. en

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 16

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 EU:s strategiska 
autonomi, den gröna och digitala 
omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den.

Or. en
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Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen bidrar till EU:s viktiga 
strategier i enlighet med artikel 15.3ca 
(ny).

Or. en

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om planen innehåller en 
sammanhängande översikt över hur den 
samverkar med annan EU-finansiering, i 
förekommande fall, i enlighet med artikel 
15.3cb (ny).

Or. en

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 20

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

(bd) Om planen säkerställer ett 
långsiktigt välstånd och framtida 
värdeskapande som gör det möjligt för 
kommande generationer att betala 
tillbaka de lån som ingåtts inom ramen 
för Next Generation EU, för att i så hög 
grad som möjligt undvika att skapa en 
ekonomisk börda för dem.

Or. en

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(be) Om planen omfattar effektiva 
åtgärder för att säkerställa synligheten för 
EU:s finansiering och transparens för 
stödmottagarna.

Or. en

Ändringsförslag 22

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

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 
och till miljöanpassningen av ekonomiska 
eller sociala sektorer i syfte att bidra till det 
övergripande målet att uppnå ett 
klimatneutralt EU senast 2050. Denna 
utvärdering ska göras på grundval av en 
vetenskaplig och faktabaserad bedömning 
med respekt för teknikneutralitet.

Or. en
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Ändringsförslag 23

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 de framtida 
generationerna möjlighet att betala 
tillbaka de lån som ingåtts inom ramen 
för Next Generation EU, effektivt bidra till 
att stärka tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen, EU:s strategiska 
autonomi, långsiktig konkurrenskraft 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 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

— Planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som syftar till 
att åtgärda svagheter i medlemsstaternas 
ekonomi och stimulera tillväxtpotentialen, i 
synnerhet för små och medelstora företag, 
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 25

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

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

Or. en

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

och
- planen för återhämtning och resiliens 
säkerställer ett långsiktigt välstånd och 
värdeskapande som gör det möjligt för 
nästa generationer att betala tillbaka de 
lån som ingåtts inom ramen för Next 
Generation EU, för att i så hög grad som 
möjligt undvika att skapa en ekonomisk 
börda för dem,

Or. en

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

och
- planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till att stärka unionens strategiska 
autonomi.

Or. en
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