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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor och 
budgetutskottet att som ansvariga utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av 
Europeiska regionkommitténs och 
Europeiska kommuners och regioners 
råds (CEMR) gemensamma analys av 
kommuners, städers och regioners 
medverkan i utarbetandet av de nationella 
planerna för återhämtning och resiliens, 
och resultatet av deras riktade samråd av 
den 27 april 2022 ”Implementation of the 
Recovery and Resilience Facility: the 
perspective of local and regional 
authorities”,

Motivering

Detta ändringsförslag är hämtat från Europaparlamentets resolution av den 23 juni 2022 om 
genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens, i enlighet med artikel 26 i 
förordningen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Sedan Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2021/241 om 
inrättande av faciliteten för återhämtning 
och resiliens3 antogs har det inträffat 
geopolitiska händelser utan motstycke vars 
direkta och indirekta socioekonomiska 
konsekvenser i hög grad har påverkat 
samhället och ekonomin i unionen. 

(1) Sedan Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2021/241 om 
inrättande av faciliteten för återhämtning 
och resiliens3 antogs har det inträffat 
geopolitiska händelser utan motstycke vars 
direkta och indirekta socioekonomiska 
konsekvenser i hög grad har påverkat 
samhället och ekonomin i unionen. 
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Framför allt har det blivit tydligare än 
någonsin att unionens energitrygghet är 
oumbärlig för en framgångsrik, hållbar och 
inkluderande återhämtning från covid-19-
krisen, eftersom den också är en viktig 
faktor som bidrar till den europeiska 
ekonomins resiliens.

Framför allt har det blivit tydligare än 
någonsin att unionens energitrygghet och 
en snabb minskning av beroendet i 
förhållande till fossila bränslen är av 
avgörande betydelse för en framgångsrik, 
hållbar och inkluderande återhämtning från 
covid-19-krisen, eftersom den också är en 
viktig faktor som bidrar till den europeiska 
ekonomins resiliens.

__________________ __________________
3 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om 
inrättande av faciliteten för återhämtning 
och resiliens (EUT L 57, 18.2.2021, s. 17).

3 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om 
inrättande av faciliteten för återhämtning 
och resiliens (EUT L 57, 18.2.2021, s. 17).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) På grund av de direkta 
kopplingarna mellan en hållbar 
återhämtning – som bygger på unionens 
resiliens och energitrygghet – och dess roll 
för en rättvis och inkluderande 
omställning, är faciliteten för återhämtning 
och resiliens ett lämpligt instrument för att 
förbättra unionens hantering av dessa nya 
utmaningar.

(2) På grund av de direkta 
kopplingarna mellan en hållbar 
återhämtning – som bygger på unionens 
resiliens och energitrygghet – och dess roll 
för en rättvis, grön, digital och 
inkluderande omställning, är faciliteten för 
återhämtning och resiliens och de 
sammanhållningspolitiska fonderna 
lämpliga instrument för att förbättra 
unionens hantering av dessa nya 
utmaningar och stora svårigheter.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I Versaillesförklaringen av den 10–
11 mars 2022 uppmanade EU:s stats- och 
regeringschefer kommissionen att senast i 
slutet av maj föreslå en REPowerEU-plan 

(3) I Versaillesförklaringen av den 
10-11 mars 2022 uppmanade EU:s stats-
 och regeringschefer kommissionen att 
senast i slutet av maj föreslå en 
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för att gradvis minska beroendet av import 
av fossila bränslen från Ryssland, vilket 
senare upprepades i Europeiska rådets 
slutsatser av den 24–25 mars 2022. Detta 
bör göras i god tid före 2030 på ett sätt som 
är förenligt med EU:s gröna giv och de 
klimatmål för 2030 och 2050 som fastställs 
i den europeiska klimatlagen. Förordning 
(EU) 2021/241 bör därför ändras för att 
öka dess förmåga att stödja reformer och 
investeringar som är avsedda att 
diversifiera energiförsörjningen, särskilt 
avseende fossila bränslen, och därigenom 
stärka unionens strategiska oberoende 
tillsammans med en öppen ekonomi. Stöd 
bör också ges till reformer och 
investeringar som ökar energieffektiviteten 
i medlemsstaternas ekonomier.

REPowerEU-plan för att gradvis minska 
beroendet av import av fossila 
bränslen från Ryssland, vilket senare 
upprepades i Europeiska rådets slutsatser 
av den 24–25 mars 2022. Detta bör göras i 
god tid före 2030 på ett sätt som är 
förenligt med EU:s gröna giv och de 
klimatmål för 2030 och 2050 som fastställs 
i den europeiska klimatlagen. Förordning 
(EU) 2021/241 bör därför ändras för att 
öka dess förmåga att stödja reformer och 
investeringar som är avsedda att 
diversifiera energiförsörjningen och snabbt 
minska unionens beroende av fossila 
bränslen, och därigenom stärka unionens 
strategiska oberoende tillsammans med en 
öppen ekonomi. Stöd bör också ges till 
reformer och investeringar som stärker 
utfasningen av fossila bränslen och 
energieffektiviteten i medlemsstaternas 
ekonomier samt 
sammanlänkningskapacitet mellan 
medlemsstaterna, minskar 
energiförbrukningen och stöder de mest 
utsatta hushållen och mikroföretag samt 
små och medelstora företag som lider av 
konsekvenserna av de höjda 
energipriserna.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I syfte att maximera 
komplementariteten, enhetligheten och 
samstämmigheten i unionens och 
medlemsstaternas politik och åtgärder för 
att göra unionens energiförsörjning mer 
oberoende och trygg bör dessa 
energirelaterade reformer och investeringar 
fastställas i ett särskilt REPowerEU-kapitel 
i planerna för återhämtning och resiliens.

(4) I syfte att maximera 
komplementariteten, enhetligheten och 
samstämmigheten i unionens och 
medlemsstaternas politik och åtgärder för 
att göra unionens energiförsörjning mer 
oberoende och trygg bör dessa 
energirelaterade reformer och investeringar 
fastställas i ett särskilt REPowerEU-kapitel 
i planerna för återhämtning och resiliens 
och de europeiska struktur- och 
investeringsfondernas specifika 
investeringar inom programperioderna 
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2014–2020 och 2021–2027. För att främja 
EUF-fördragets mål om ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning 
bör REPowerEU stödja alla regioner. För 
att ge ett välavvägt och successivt stöd och 
återspegla den ekonomiska och sociala 
utvecklingsnivån ska medlemsstaterna 
säkerställa en lämplig fördelning av 
resurser mellan de regionkategorier som 
anges i artikel 108.2 i förordning (EU) 
2021/1060 vid beslut om intern fördelning 
av finansiering inom ramen för 
REPowerEU-initiativet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Europaparlamentet insisterar på 
att de sammanhållningspolitiska 
programmen för perioden 2021–2027, 
som genomförs fram till 2030, bör inledas 
så snart som möjligt, eftersom de är ett 
värdefullt instrument för att hantera den 
energikris utan motstycke som vi 
genomgår.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) REPowerEU-kapitlet bör omfatta 
nya reformer och investeringar som bidrar 
till REPowerEU-målen. Kapitlet bör också 
innehålla en beskrivning av åtgärder som 
finansieras genom andra källor än 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
och som bidrar till de energirelaterade mål 
som beskrivs i skäl 3. Beskrivningen bör 
omfatta åtgärder som genomförs mellan 
den 1 februari 2022 och den 31 december 

(6) REPowerEU-kapitlet bör omfatta 
nya reformer och investeringar som bidrar 
till REPowerEU-målen, som bör vara 
förenliga med målen i EU:s gröna giv. 
Kapitlet bör också innehålla en beskrivning 
av åtgärder som finansieras genom andra 
källor än faciliteten för återhämtning och 
resiliens och som bidrar till de 
energirelaterade mål som beskrivs i skäl 3. 
Beskrivningen bör omfatta åtgärder som 



AD\1264592SV.docx 7/34 PE736.377v02-00

SV

2026, den period under vilken de mål som 
fastställs i denna förordning ska uppnås. 
Vad gäller naturgasinfrastrukturen bör 
investeringarna och reformerna i 
REPowerEU-kapitlen för att diversifiera 
försörjningen bort från Ryssland bygga på 
de behov som för närvarande identifieras i 
den genomförda bedömningen, och de bör 
godkännas av det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas (Entso-G), fastställas i en anda av 
solidaritet vad gäller försörjningstrygghet 
och ta hänsyn till förstärkta 
beredskapsåtgärder som vidtagits som en 
anpassning till nya geopolitiska hot. 
Slutligen bör REPowerEU-kapitlen 
innehålla en förklaring och en beräkning av 
effekterna av kombinationen av reformer 
och investeringar som finansieras genom 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
och åtgärder som finansieras genom andra 
källor än denna facilitet.

genomförs mellan den 1 februari 2022 och 
den 31 december 2026, den period under 
vilken de mål som fastställs i denna 
förordning ska uppnås. Vad gäller 
naturgasinfrastrukturen bör investeringarna 
och reformerna i REPowerEU-kapitlen för 
att diversifiera försörjningen bort från 
Ryssland bygga på de behov som för 
närvarande identifieras i den genomförda 
bedömningen, och de bör godkännas av det 
europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas (Entso-G), 
fastställas i en anda av solidaritet vad gäller 
försörjningstrygghet och ta hänsyn till 
förstärkta beredskapsåtgärder som vidtagits 
som en anpassning till nya geopolitiska 
hot. Slutligen bör REPowerEU-kapitlen 
innehålla en förklaring och en beräkning av 
effekterna av kombinationen av reformer 
och investeringar som finansieras genom 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
och åtgärder som finansieras genom andra 
källor än denna facilitet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det bör införas ett lämpligt 
bedömningskriterium som kommissionen 
kan använda för att bedöma reformerna 
och investeringarna i REPowerEU-kapitlet 
och för att säkerställa att de är lämpliga för 
att uppnå de särskilda REPowerEU-målen. 
Betyget A bör krävas enligt detta nya 
bedömningskriterium som en förutsättning 
för kommissionens godkännande av planen 
för återhämtning och resiliens.

(7) Det bör införas ett lämpligt 
bedömningskriterium som kommissionen 
kan använda för att bedöma reformerna 
och investeringarna i REPowerEU-kapitlet 
och för att säkerställa att de är lämpliga för 
att uppnå de särskilda REPowerEU-målen i 
enlighet med målen i EU:s gröna giv. 
Betyget A bör krävas enligt detta nya 
bedömningskriterium som en förutsättning 
för kommissionens godkännande av planen 
för återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 9
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Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det räcker inte att investera i enbart 
infrastruktur och teknik för att säkerställa 
att beroendet av fossila bränslen minskas. 
Medel bör avsättas för omskolning och 
kompetenshöjning för att öka 
arbetskraftens gröna kompetens. Detta 
ligger i linje med syftet med Europeiska 
socialfonden+, vilket är att stödja 
medlemsstaterna i arbetet med att uppnå en 
kvalificerad och motståndskraftig 
arbetskraft som är förberedd för framtidens 
arbetsliv. Mot bakgrund av detta bör medel 
som överförs från Europeiska 
socialfonden+ bidra till att stödja åtgärder 
för omskolning och kompetenshöjning av 
arbetskraften. Kommissionen kommer att 
bedöma om åtgärderna i REPowerEU-
kapitlen avsevärt bidrar till omskolning för 
att öka arbetskraftens gröna kompetens.

(8) Det räcker inte att investera i enbart 
infrastruktur och teknik för att säkerställa 
att beroendet av fossila bränslen minskas 
snabbt. Medel bör avsättas för omskolning 
och kompetenshöjning för att öka 
arbetskraftens lämpliga kompetens, 
inbegripet grön och digital kompetens, 
särskilt i områden med ekonomisk 
depression och social tillbakagång, i 
perifera stadsområden och 
landsbygdsområden, avlägsna områden, 
bergsområden, kustområden, öar och 
glesbefolkade områden samt i de yttersta 
randområdena. Detta ligger i linje med 
syftet med Europeiska socialfonden+, 
vilket är att stödja medlemsstaterna och 
regionerna i arbetet med att uppnå en 
kvalificerad och motståndskraftig 
arbetskraft som är förberedd för framtidens 
arbetsliv. Mot bakgrund av detta bör medel 
som begärs från Europeiska 
socialfondens+ anslag för att stödja 
REPowerEU-målen bidra till att stödja 
åtgärder för omskolning och 
kompetenshöjning av arbetskraften. 
Kommissionen kommer att bedöma om 
åtgärderna i REPowerEU-kapitlen avsevärt 
bidrar till omskolning för att öka 
arbetskraftens lämpliga kompetens, 
inbegripet gröna och digitala kompetens.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) En effektiv omställning till grön 
energi och ett minskat energiberoende 
kräver betydande digitala investeringar. I 
linje med förordning (EU) 2021/241 bör 
medlemsstaterna förklara hur åtgärderna i 

(11) En effektiv omställning till grön 
energi och ett snabbt minskat 
energiberoendet bör ta hänsyn till de nya 
utmaningar som hushåll och 
mikroföretag samt små och medelstora 
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planen för återhämtning och resiliens, 
inklusive åtgärderna i REPowerEU-
kapitlet, förväntas bidra till den digitala 
omställningen eller till de utmaningar som 
följer av den, och huruvida de står för ett 
belopp som bidrar till det digitala målet 
baserat på metoden för digital märkning. 
Med tanke på den aldrig tidigare skådade 
brådskan och betydelsen av att ta itu med 
de energiutmaningar som unionen står 
inför bör reformerna och investeringarna i 
REPowerEU-kapitlet dock inte beaktas när 
planens totala tilldelning beräknas vid 
tillämpningen av det krav på digitala mål 
som fastställs i förordning (EU) 2021/241.

företag, särskilt de mest utsatta, står inför, 
och kräver betydande digitala 
investeringar. I linje med förordning (EU) 
2021/241 bör medlemsstaterna förklara hur 
åtgärderna i planen för återhämtning och 
resiliens, inklusive åtgärderna i 
REPowerEU-kapitlet, förväntas bidra till 
den digitala omställningen eller till de 
utmaningar som följer av den, och 
huruvida de står för ett belopp som bidrar 
till det digitala målet baserat på metoden 
för digital märkning. Med tanke på den 
aldrig tidigare skådade brådskan och 
betydelsen av att ta itu med de 
energiutmaningar som unionen står inför 
bör reformerna och investeringarna i 
REPowerEU-kapitlet dock inte beaktas när 
planens totala tilldelning beräknas vid 
tillämpningen av det krav på digitala mål 
som fastställs i förordning (EU) 2021/241.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I enlighet med artikel 18.4 q i 
förordning (EU) 2021/241 bör 
medlemsstaterna också lämna en 
sammanfattning av den samrådsprocess 
som har genomförts med lokala och 
regionala myndigheter och andra berörda 
parter, i tillämpliga fall även inom 
jordbrukssektorn, för reformer och 
investeringar som ingår i REPowerEU-
kapitlet. Sådana sammanfattningar bör 
förklara resultatet av dessa samråd och 
beskriva hur de mottagna synpunkterna 
återspeglades i REPowerEU-kapitlen.

(12) Medlemsstaterna bör organisera 
och genomföra en obligatorisk 
samrådsprocess och, i enlighet med 
artikel 18.4 q i förordning (EU) 2021/241, 
lämna en sammanfattning av denna 
process som förklarar resultatet av dessa 
samråd och beskriver hur de mottagna 
synpunkterna från lokala och regionala 
myndigheter, organisationer i det civila 
samhället, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter och andra 
berörda parter, i tillämpliga fall även inom 
jordbrukssektorn, för reformer och 
investeringar som ingår i 
REPowerEU-kapitlet återspeglades i 
REPowerEU-kapitlen.

Ändringsförslag 12
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Tillämpningen av principen 
”orsaka inte betydande skada” är mycket 
viktig för att säkerställa att de 
investeringar och reformer som 
genomförs som en del av återhämtningen 
från pandemin genomförs på ett hållbart 
sätt. Den bör fortsätta att tillämpas på de 
reformer och investeringar som stöds av 
faciliteten, med ett riktat undantag för att 
skydda EU:s akuta farhågor gällande 
energitryggheten. Med tanke på målet att 
diversifiera energiförsörjningen bort från 
ryska leverantörer bör de reformer och 
investeringar som anges i REPowerEU-
kapitlen och som syftar till att förbättra 
energiinfrastruktur och 
energianläggningar för att omedelbart 
säkerställa försörjningstryggheten när det 
gäller olja och gas inte behöva följa 
principen ”orsaka inte betydande skada”, 
och de bör därför undantas från denna 
bedömning.

utgår

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att uppmuntra till en hög 
ambitionsnivå för reformer och 
investeringar som ska ingå i REPowerEU-
kapitlet bör dessutom nya särskilda 
finansieringskällor tillhandahållas.

(15) För att uppmuntra till en hög 
ambitionsnivå för reformer och 
investeringar som ska ingå i 
REPowerEU-kapitlet kan dessutom nya 
särskilda finansieringskällor 
tillhandahållas.

Ändringsförslag 14
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Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/10606 bör ändras för 
att göra det möjligt att överföra upp till 
7,5 % av medlen från program med delad 
förvaltning som regleras av den 
förordningen till faciliteten för att uppnå 
REPowerEU-målen, utöver den befintliga 
möjligheten att överföra upp till 5 %. 
Denna möjlighet motiveras av behovet att 
uppnå REPowerEU-målen och ger 
medlemsstaterna ytterligare flexibilitet så 
att de kan hantera dessa akuta behov. 
Faciliteten möjliggör även snabba 
utbetalningar av medel, vilket gör den 
särskilt lämpad för finansiering av 
brådskande energirelaterade åtgärder. 
Sådana överföringar bör motiveras av ett 
större ekonomiskt behov kopplat till 
ytterligare reformer och investeringar i 
REPowerEU-kapitlet.

(17) För att ge medlemsstaterna och 
regionerna tillräcklig flexibilitet när det 
gäller att hantera de nya utmaningarna 
bör Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/10606 ändras för att 
göra det möjligt att begära upp till 7,5 % 
av medlen från program med delad 
förvaltning för att bidra till 
REPowerEU-målen, som fastställs i 
förordning (EU) 2021/241 med hjälp av 
de stödåtgärder som avses i artikel 21c.1 b 
i den förordningen, med undantag för 
fossilfri vätgas, i artikel 21c.1 c i den 
förordningen, med undantag för 
anläggningar som är avsedda för 
transport av fossila bränslen, och i 
artikel 21c.1 d i den förordningen, 
samtidigt som förfarandekraven i 
samband med programgenomförandet 
förenklas, utöver den befintliga 
möjligheten att överföra upp till 5 %, 
förutsatt att den sistnämnda är helt 
uttömd. Denna möjlighet motiveras av 
behovet att uppnå REPowerEU-målen och 
ger medlemsstaterna och regionerna 
ytterligare flexibilitet som är avgörande 
för att de ska kunna hantera dessa akuta 
behov och bör motiveras av ett större 
ekonomiskt behov kopplat till ytterligare 
investeringar som ingår i 
REPowerEU-kapitlet i förordning (EU) 
2021/241.

__________________ __________________
6 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om 
fastställande av gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden, 
Fonden för en rättvis omställning och 
Europeiska havs-, fiskeri- och 
vattenbruksfonden samt finansiella regler 
för dessa och för Asyl-, migrations- och 

6 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om 
fastställande av gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden, 
Fonden för en rättvis omställning och 
Europeiska havs-, fiskeri- och 
vattenbruksfonden samt finansiella regler 
för dessa och för Asyl-, migrations- och 
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integrationsfonden, Fonden för inre 
säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt 
stöd för gränsförvaltning och 
viseringspolitik (EUT L 231, 30.6.2021, 
s. 159).

integrationsfonden, Fonden för inre 
säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt 
stöd för gränsförvaltning och 
viseringspolitik (EUT L 231, 30.6.2021, 
s. 159).

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att tillhandahålla ett 
omedelbart svar på krisens följder bör 
utgifter för insatser för främjande av 
energikrishanteringsförmåga och stöd till 
utsatta hushåll och mikroföretag samt 
små och medelstora företag vara 
stödberättigande från och med den 1 
februari 2022.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) För att ge medlemsstaterna 
ytterligare flexibilitet när det gäller 
omfördelning av medel i syfte att 
tillhandahålla skräddarsydda lösningar 
på energikrisen bör kommissionen 
bedöma möjligheten att tillåta finansiella 
överföringar inom målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning mellan Eruf, 
ESF och Sammanhållningsfonden för 
båda programperioderna.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Utbetalningar inom ramen för 
REPowerEU bör göras enligt reglerna för 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
till och med slutet av 2026. Utbetalningar 
av medel som har överförts från fonder 
med delad förvaltning bör göras under 
förutsättning att det finns tillgängliga 
medel som har godkänts i EU:s årliga 
budget.

(19) Utbetalningar inom ramen för 
REPowerEU bör göras enligt reglerna för 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
till och med slutet av 2026. Utbetalningar 
av medel som begärs enligt artikel 26a i 
förordning (EU) 2021/1060 ska göras i 
enlighet med bestämmelserna i 
förordning (EU) 2021/1060 och respektive 
fondspecifika förordningar och ska göras 
under förutsättning att det finns tillgängliga 
medel som har godkänts i EU:s årliga 
budget.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) En begäran om särskild finansiering 
för REPowerEU-åtgärder, inklusive 
tilldelning från reserven för 
marknadsstabilitet och överföringar från 
de fonder som regleras av förordning (EU) 
2021/1060 och som tilldelats från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, lämnas in i planen 
och bör motiveras av ett större ekonomiskt 
behov kopplat till ytterligare reformer och 
investeringar i REPowerEU-kapitlet.

(20) En begäran om särskild finansiering 
för REPowerEU-åtgärder, inklusive 
tilldelning från reserven för 
marknadsstabilitet, och medel som begärts 
i enlighet med artikel 26a i förordning 
(EU) 2021/1060 och som tilldelats från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, lämnas in i planen 
och bör motiveras av ett större ekonomiskt 
behov kopplat till ytterligare reformer och 
investeringar i REPowerEU-kapitlet.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Kommissionen bör övervaka 
genomförandet av de reformer och 
investeringar som beskrivs i REPowerEU-
kapitlet och deras bidrag till REPowerEU-

(21) Kommissionen bör övervaka och 
rapportera om genomförandet av de 
reformer och investeringar som beskrivs i 
REPowerEU-kapitlet och deras bidrag till 
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målen, i enlighet med förordning (EU) 
2021/241.

REPowerEU-målen och deras 
överensstämmelse med målen i 
EU:s gröna giv, i enlighet med förordning 
(EU) 2021/241.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Nyliga geopolitiska händelser har 
påverkat priserna på energi och 
byggmaterial och har även orsakat brister i 
de globala leveranskedjorna. Denna 
utveckling kan ha en direkt inverkan på 
kapaciteten att genomföra vissa 
investeringar som ingår i planerna för 
återhämtning och resiliens. I den 
utsträckning medlemsstaterna kan visa att 
detta innebär att ett visst delmål eller mål 
helt eller delvis inte längre kan uppnås bör 
sådana situationer kunna åberopas som 
objektiva omständigheter enligt artikel 21. 
Denna utveckling kan inte utgöra objektiva 
omständigheter för att revidera reformerna, 
eftersom reformer i allmänhet inte är 
kostnadsberoende. Ingen begäran om 
ändring bör heller försvåra det 
övergripande genomförandet av planerna 
för återhämtning och resiliens.

(22) Nyliga geopolitiska händelser har 
påverkat priserna på energi och andra 
resurser som byggmaterial, något som 
även har orsakat brister i de globala 
leveranskedjorna. Denna utveckling kan ha 
en direkt inverkan på kapaciteten att 
genomföra vissa investeringar som ingår i 
planerna för återhämtning och resiliens. I 
den utsträckning medlemsstaterna kan visa 
att detta innebär att ett visst delmål eller 
mål helt eller delvis inte längre kan uppnås 
bör sådana situationer kunna åberopas som 
objektiva omständigheter enligt artikel 21. 
Denna utveckling kan inte utgöra objektiva 
omständigheter för att revidera reformerna, 
eftersom reformer i allmänhet inte är 
kostnadsberoende. Ingen begäran om 
ändring bör heller försvåra det 
övergripande genomförandet av planerna 
för återhämtning och resiliens. 
Medlemsstaterna bör också säkerställa att 
förslag om ändring av deras planer för 
återhämtning och resiliens motsvarar de 
utmaningar som har uppstått till följd av 
de nuvarande dramatiska förändringarna 
i den geopolitiska situationen, samtidigt 
som de förbereder framtiden för att kunna 
hantera nya utmaningar.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt) 



AD\1264592SV.docx 15/34 PE736.377v02-00

SV

Förordning (EU) 2021/241.
Artikel 7 – rubriken och punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1 a) I artikel 7 ska titeln och första och 
strecksatserna ersättas med följande:

Medel från program med delad förvaltning 
och användning av medel

Överförda medel från program med delad 
förvaltning och användning av dessa medel

1.  Medel som tilldelas 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på den berörda 
medlemsstatens begäran överföras till 
faciliteten med förbehåll för de villkor som 
fastställs i de relevanta bestämmelserna i 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser för 2021–2027. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 första 
stycket a i budgetförordningen. Dessa 
medel ska användas enbart till förmån för 
den berörda medlemsstaten.

1. Medel som tilldelas 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på den berörda 
medlemsstatens begäran överföras till 
faciliteten med förbehåll för de villkor som 
fastställs i artikel 26 i förordning (EU) 
2021/1060. Kommissionen ska förvalta 
dessa medel direkt i enlighet med artikel 
62.1 första stycket a i budgetförordningen. 
Dessa medel ska användas enbart till 
förmån för den berörda medlemsstaten.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241)

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) 2021/241.
Artikel 18 – punkt 4 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”q) En sammanfattning av den 
samrådsprocess som i enlighet med den 
nationella rättsliga ramen har genomförts 
med lokala och regionala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, det civila 
samhällets organisationer, 
ungdomsorganisationer och andra berörda 
parter, för utarbetandet och, när så är 
möjligt, genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens och hur 
intressenternas synpunkter återspeglas i 
planen för återhämtning och resiliens; 
sammanfattningen av samrådsprocessen 

”q) En sammanfattning av den 
obligatoriska samrådsprocessen, som ska 
vara genomföras i enlighet med den 
nationella rättsliga ramen tillsammans med 
lokala och regionala myndigheter, 
näringslivets och arbetsmarknadens parter, 
det civila samhällets organisationer, 
ungdomsorganisationer och andra berörda 
parter, för utarbetandet och, när så är 
möjligt, genomförandet av planen för 
återhämtning och resiliens och hur 
intressenternas synpunkter återspeglas i 
planen för återhämtning och resiliens; 
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ska särskilt innehålla en förklaring av 
resultaten av samråden med lokala och 
regionala myndigheter och andra berörda 
parter om reformer och investeringar som 
ingår i REPowerEU-kapitlet samt en 
beskrivning av hur de mottagna 
synpunkterna återspeglades i REPowerEU-
kapitlet.”

sammanfattningen av samrådsprocessen 
ska särskilt innehålla en förklaring av 
resultaten av samråden med lokala och 
regionala myndigheter och andra berörda 
parter av relevans för att uppnå 
REPowerEU-målen, om reformer och 
investeringar som ingår i 
REPowerEU-kapitlet samt en beskrivning 
av hur de mottagna synpunkterna 
återspeglats i REPowerEU-kapitlet, vilka 
synpunkter som inte återspeglats och av 
vilken anledning samt hur dessa berörda 
parter ska involveras i genomförandet av 
REPowerEU-kapitlet och i övervakningen 
av genomförandet.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) 2021/241
Artikel 19 – punkt 3 – led da

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Om reformerna och investeringarna 
enligt artikel 21c.1 effektivt bidrar till att 
diversifiera unionens energiförsörjning 
eller minska beroendet av fossila bränslen 
före 2030.”

da) Om reformerna och investeringarna 
enligt artikel 21c.1 effektivt bidrar till att 
diversifiera unionens energiförsörjning 
eller snabbt minska beroendet av fossila 
bränslen före 2030.”

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) 2021/241
Artikel 19 – punkt 3 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 19.3 ska följande led 
införas: 
ka) Om den samrådsprocess som avses 
i artikel 18.4 q angående de åtgärder som 
avses i artikel 21c.1 är lämplig och om de 
relevanta synpunkterna från berörda 
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parter återspeglas ordentligt i 
REPowerEU-kapitlets innehåll.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2021/241
Artikel 21a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I enlighet med artikel 10e.4 i 
direktiv 2003/87/EG ska 20 000 000 000 
EUR i löpande priser vara tillgängliga för 
att inom ramen för den här förordningen 
göra unionens energisystem mer resilient 
genom att minska beroendet av fossila 
bränslen och diversifiera 
energiförsörjningen på unionsnivå. Det 
beloppet ska tillgängliggöras i form av 
externa inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i den mening som avses i artikel 
21.5 i budgetförordningen.

(1) I enlighet med artikel 10e.4 i 
direktiv 2003/87/EG ska 20 000 000 000 
EUR i löpande priser vara tillgängliga för 
att inom ramen för den här förordningen 
göra unionens energisystem mer resilient 
genom att snabbt minska beroendet av 
fossila bränslen och diversifiera 
energiförsörjningen på unionsnivå. Det 
beloppet ska tillgängliggöras i form av 
externa inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i den mening som avses i artikel 
21.5 i budgetförordningen.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2021/241
Artikel 21b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medel som tilldelas 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på den berörda 
medlemsstatens begäran överföras till eller 
tilldelas faciliteten med förbehåll för de 
villkor som fastställs i artikel 26a i 
förordning (EU) 2021/1060 och artikel 81a 
i förordning (EU) 2021/2115. Dessa medel 
ska användas enbart till förmån för den 
berörda medlemsstaten.

(1) Inom ramen för de medel som 
tilldelas dem inom ramen för delad 
förvaltning får medlemsstaterna begära att 
stödja de åtgärder som avses i 
artikel 21c.1 b i den här förordningen, 
med undantag för fossilfri vätgas, i 
artikel 21c.1 c i den här förordningen, 
med undantag för anläggningar som är 
avsedda för transport av fossila bränslen, 
och i artikel 21c.1 d i den här 
förordningen, med förbehåll för de villkor 
som anges i artikel 26a i förordning (EU) 
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2021/1060 och artikel 81a i förordning 
(EU) 2021/2115. Dessa medel ska 
användas enbart till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2021/241
Artikel 21b – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Medel får överföras enligt artikel 
26a i förordning (EU) 2021/1060 för att 
stödja de åtgärder som avses i artikel 21c.1 
i den här förordningen, under förutsättning 
att medlemsstaten redan har begärt 
överföringar från en viss fond upp till taket 
på 5 % i enlighet artikel 26.1 första och 
andra styckena.

a) Medel får begäras enligt artikel 26a 
i förordning (EU) 2021/1060 för att stödja 
de åtgärder som avses i artikel 21c.1b i den 
här förordningen, med undantag för 
fossilfri vätgas, i artikel 21c.1 c i den här 
förordningen, med undantag för 
anläggningar som är avsedda för 
transport av fossila bränslen, och i 
artikel 21c.1 d i den här förordningen, 
under förutsättning att medlemsstaten 
redan har begärt överföringar från en viss 
fond upp till taket på 5 % i enlighet artikel 
26.1 första och andra styckena.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2021/241
Artikel 21b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Utbetalningar ska göras i enlighet 
med artikel 24 i denna förordning och 
under förutsättning att det finns medel 
tillgängliga.

(2) Begärda medel enligt punkt 1 ska 
genomföras i enlighet med 
bestämmelserna i förordning (EU) 
2021/1060 och den fondspecifika 
förordningen för respektive fond med 
delad förvaltning. Tillhörande 
utbetalningar ska göras i enlighet med 
artikel 91 i förordning (EU) 2021/1060 och 
under förutsättning att det finns medel 
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tillgängliga.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2021/241
Artikel 21b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Kommissionen ska genomföra 
dessa medel direkt i enlighet med artikel 
62.1 första stycket a i budgetförordningen.

(3) Kommissionen ska genomföra 
dessa medel genom delad förvaltning i 
enlighet med artikel 62.1 första stycket b i 
budgetförordningen.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2021/241
Artikel 21c – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) stödja målen i leden a, b och c 
genom en påskyndad omskolning för att 
öka arbetskraftens gröna kompetens samt 
stöd till värdekedjorna för material och 
tekniker som är viktiga för den gröna 
omställningen.

d) stödja målen i leden a, b och c 
genom en påskyndad omskolning för att 
öka arbetskraftens gröna och digitala 
kompetens samt stöd till värdekedjorna för 
material och tekniker som är viktiga för 
den gröna och rättvisa omställningen.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2021/241
Artikel 21c – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) för medlemsstater med de yttersta 
randområdena (enligt förteckningen i 
artikel 349 i EUF-fördraget), öar (på Nuts 
2- och/eller Nuts 3-nivå), bergsregioner 
och/eller glest befolkade regioner, en 
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detaljerad beskrivning av de investeringar 
som kommer att göras med REPowerEU i 
dessa regioner när det gäller deras 
energioberoende och omställning

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2021/241
Artikel 21c – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Genom undantag från artiklarna 
5.2, 17.4, 18.4 d och 19.3 d ska principen 
”orsaka inte betydande skada” i den 
mening som avses i artikel 17 i förordning 
(EU) 2020/852 inte vara tillämplig på 
reformer och investeringar som förväntas 
bidra till REPowerEU-målen enligt punkt 
1 a i den här artikeln.

utgår

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2021/241
Artikel 21c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Bestämmelserna i denna förordning 
ska i tillämpliga delar gälla för reformerna 
och investeringarna i REPowerEU-kapitlet, 
om inte annat föreskrivs.

(5) Bestämmelserna i denna förordning 
ska i tillämpliga delar gälla för reformerna 
och investeringarna i REPowerEU-kapitlet, 
med undantag för investeringar i 
REPowerEU-kapitlet som finansieras med 
begärda medel enligt artikel 26a i 
förordning (EU) 2021/1060 för att stödja 
de åtgärder som avses i artikel 21c.1 b i 
den här förordningen, med undantag för 
fossilfri vätgas, i artikel 21c.1 c i den här 
förordningen, med undantag för 
anläggningar som är avsedda för 
transport av fossila bränslen, och i 
artikel 21c.1 d i den här förordningen för 
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vilka förordning (EU) 2021/1060 och de 
fondspecifika bestämmelserna gäller.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2021/241
Artikel 21d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen ska övervaka 
genomförandet av de åtgärder som beskrivs 
i REPowerEU-kapitlet och deras bidrag till 
REPowerEU-målen.

(1) Kommissionen bör övervaka och 
rapportera om genomförandet av de 
åtgärder som beskrivs i REPowerEU-
kapitlet, deras bidrag till REPowerEU-
målen och deras överensstämmelse med 
målen i EU:s gröna giv.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
Förordning (EU) 2021/1060
Artikel 11 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) I tillämpliga fall, fördelningen av 
medel per regionkategori i enlighet med 
artikel 108.2 och de anslagsbelopp som det 
föreslås en överföring av enligt artiklarna 
26, 26a och 111, inklusive en motivering 
för sådana överföringar.”

e) I tillämpliga fall, fördelningen av 
medel per regionkategori i enlighet med 
artikel 108.2 och de anslagsbelopp som det 
föreslås en begäran om enligt artikel 26a 
eller en överföring av enligt artikel 26, 
eller enligt artikel 111, inklusive en 
motivering.”

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
Förordning (EU) 2021/1060
Artikel 22 – punkt 3 – led g – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) en tabell med de totala anslagen för 
var och en av fonderna och, i 
förekommande fall, för varje 
regionkategori, för hela programperioden 
och per år, inklusive eventuella belopp som 
förs över enligt artikel 26, 26a eller 27,”.

i) en tabell med de totala anslagen för 
var och en av fonderna och, i 
förekommande fall, för varje 
regionkategori, för hela programperioden 
och per år, inklusive eventuella belopp som 
begärs enligt artikel 26a eller som förs 
över enligt artikel 26 eller enligt artikel 
27,”.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) 2021/1060
Artikel 24 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2 a) I artikel 24 ska följande punkt 
läggas till:
7a. För program som får stöd från 
Eruf, Sammanhållningsfonden eller 
ESF+ får medlemsstaten eller den 
förvaltande myndigheten till och med den 
31 december 2025 begära ett belopp på 
upp till 7,5 % av budgeten för det 
ursprungliga nationella anslaget som ska 
bidra till finansieringen av åtgärder som 
stöder målen för REPowerEU enligt 
artikel 21c.1 b i förordning (EU) 
2021/241, med undantag för fossilfri 
vätgas, i artikel 21c.1 c i förordning (EU) 
2021/241, med undantag för 
anläggningar som är avsedda för 
transport av fossila bränslen, och i 
artikel 21c.1 d i förordning (EU) 
2021/241. För program som får stöd från 
Eruf, Sammanhållningsfonden eller 
ESF+ ska sådana bidrag endast ges inom 
samma program och kräva ett 
kommissionsbeslut om ändring av 
programmet. De ska uppfylla alla rättsliga 
krav och ska godkännas på förhand av 
övervakningskommittén. Medlemsstaten 
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eller den förvaltande myndigheten ska 
överlämna de reviderade finansiella 
tabellerna och det reviderade programmet 
till kommissionen. 

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3
Förordning (EU) 2021/1060
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om partnerskapsöverenskommelsen har 
godkänts och ett eller flera program ännu 
inte har antagits får en överföring till 
faciliteten för återhämtning och resiliens i 
enlighet med förordning (EU) 2021/241 
begäras genom anmälan av en revidering 
av de uppgifter som avses i artikel 11.1 c, e 
och h i enlighet med artikel 69.9.”

”Om partnerskapsöverenskommelsen har 
godkänts och ett eller flera program ännu 
inte har antagits får en överföring till 
faciliteten för återhämtning och resiliens i 
enlighet med denna artikel begäras genom 
anmälan av en revidering av de uppgifter 
som avses i artikel 11.1 c, e och h i 
enlighet med artikel 69.9.”

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4
Förordning (EU) 2021/1060
Artikel 26 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 40.2 
d och ovanstående stycke ska 
övervakningskommittén höras om 
programändringen i de fall där ändringen 
är strikt begränsad till vad som är 
nödvändigt för överföringen till faciliteten 
för återhämtning och resiliens.

utgår

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
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Förordning (EU) 2021/1060
Artikel 26a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överföring till faciliteten för 
återhämtning och resiliens

Stöd till REPowerEU-målen

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
Förordning (EU) 2021/1060
Artikel 26a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstater som till 
kommissionen lämnar in en plan för 
återhämtning och resiliens som innehåller 
ett REPowerEU-kapitel i enlighet med 
förordning (EU) 2021/241, får begära en 
överföring av upp till 7,5 % av varje fonds 
ursprungliga nationella anslag till 
faciliteten för återhämtning och resiliens, 
under förutsättning att medlemsstaten 
redan har begärt överföringar från den 
fonden upp till taket på 5 % i enlighet 
artikel 26.1 första och andra styckena. 
Begäran om överföring ska göras antingen 
i partnerskapsöverenskommelsen, inklusive 
genom anmälan av en revidering av de 
uppgifter som avses i artikel 11.1 c, e och h 
i enlighet med artikel 69.9, eller i en 
begäran om ändring av ett program. Om 
begäran om överföring gäller en ändring 
av ett program får endast medel för 
kommande kalenderår överföras. Sådana 
överföringar ska tillkomma utöver 
möjligheten att överföra medel enligt 
artikel 26 i den här förordningen.

(1) Medlemsstater som till 
kommissionen lämnar in en plan för 
återhämtning och resiliens som innehåller 
ett REPowerEU-kapitel i enlighet med 
förordning (EU) 2021/241, får begära att 
upp till 7,5 % av varje fonds ursprungliga 
nationella anslag bidrar till att uppnå de 
REPowerEU-mål såsom de fastställs i 
förordning 2021/241 genom att stödja de 
åtgärder som avses i artikel 21c.1 b i den 
förordningen, med undantag för fossilfri 
vätgas, i artikel 21c.1 c i den 
förordningen, med undantag för 
anläggningar som är avsedda för 
transport av fossila bränslen, och i 
artikel 21c.1 d i den förordningen, under 
förutsättning att medlemsstaten redan har 
begärt överföringar från den fonden upp till 
taket på 5 % i enlighet artikel 26.1 första 
och andra styckena. Om 
partnerskapsöverenskommelsen ännu inte 
har godkänts ska begäran om att stödja 
REPowerEU-målen göras antingen i 
partnerskapsöverenskommelsen, inklusive 
genom anmälan av en revidering av de 
uppgifter som avses i artikel 11.1 c, e och h 
i enlighet med artikel 69.9, eller i en 
begäran om ändring av ett program. Om 
begäran gäller en ändring av ett program 
får endast medel för kommande kalenderår 
begäras. Sådana begäranden ska 
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tillkomma utöver möjligheten att överföra 
medel enligt artikel 26 i den här 
förordningen.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
Förordning (EU) 2021/1060
Artikel 26a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Överförda medel ska genomföras i 
enlighet med bestämmelserna i förordning 
(EU) 2021/241 och användas till förmån 
för den berörda medlemsstaten.

(2) Överförda medel enligt artikel 26 i 
denna förordning ska genomföras i 
enlighet med bestämmelserna i förordning 
(EU) 2021/241. Begärda medel enligt 
artikel 26a i denna förordning ska 
genomföras i enlighet med förordning 
(EU) 2021/1060 och de bestämmelser som 
fastställs i den fondspecifika förordningen 
för respektive fond med delad förvaltning. 
Överförda medel från eller begärda medel 
som stödjer REPowerEU-målen ska 
uteslutande användas till förmån för den 
berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
Förordning (EU) 2021/1060
Artikel 26a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Om 
partnerskapsöverenskommelsen har 
godkänts och överföringen begärs innan 
antagandet av ett eller flera program, ska 
den resulterande inkonsekvensen mellan 
partnerskapsöverenskommelsen och 
programmen inte beaktas när programmet 
bedöms i enlighet med artikel 23.1. I 
sådana fall ska den berörda medlemsstaten 
lämna in en revidering av de uppgifter som 

(3) Om 
partnerskapsöverenskommelsen har 
godkänts och begäran att stödja 
REPowerEU-målen lämnas in innan 
antagandet av ett eller flera program, ska 
den resulterande inkonsekvensen mellan 
partnerskapsöverenskommelsen och 
programmen inte beaktas när programmet 
bedöms i enlighet med artikel 23.1. I 
sådana fall ska den berörda medlemsstaten 
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avses i artikel 11.1 c, e och h, vilken ska 
utgöra en begäran om överföring i den 
mening som avses i den här artikeln.

lämna in en revidering av de uppgifter som 
avses i artikel 11.1 c, e och h, inbegripet 
en sammanfattning av ett obligatoriskt 
samråd med partner i enlighet med artikel 
8.1, vilken ska utgöra en begäran om att 
stödja REPowerEU-målen i den mening 
som avses i den här artikeln.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
Förordning (EU) 2021/1060
Artikel 26a – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Genom undantag från artikel 13 
ska partnerskapsöverenskommelser inte 
ändras och programändringar inte 
medföra ändringar av de godkända 
partnerskapsöverenskommelserna.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
Förordning (EU) 2021/1060
Artikel 26a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Om ett program behöver ändras för 
överföringar enligt denna artikel ska 
kommissionen, genom undantag från 
artikel 24.2 och 24.4, anta eller avslå 
ändringen vad gäller överföringen och de 
resulterande programändringarna inom en 
månad från den dag då medlemsstaten 
lämnade in programmet. Genom undantag 
från artikel 40.2 d ska 
övervakningskommittén höras om 
programändringen. Begäranden om 
ändring av ett program ska ange det totala 
belopp som överförs för varje år per fond 
och per regionkategori, i tillämpliga fall.

(4) Om ett program behöver ändras för 
en begäran om att stödja 
REPowerEU-målen enligt denna artikel 
ska kommissionen, genom undantag från 
artikel 24.2 och 24.4, anta eller avslå 
ändringen vad gäller denna begäran och 
de resulterande programändringarna inom 
en månad från den dag då medlemsstaten 
lämnade in programmet. Begäranden om 
ändring av ett program ska ange det totala 
belopp som bidrar till att 
REPowerEU-målen uppnås för varje år 
per fond och per regionkategori, i 
tillämpliga fall.



AD\1264592SV.docx 27/34 PE736.377v02-00

SV

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
Förordning (EU) 2021/1060
Artikel 26a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) FRO-medel, inbegripet eventuella 
medel som överförs från Eruf och ESF+ i 
enlighet med artikel 27, får inte överföras 
till faciliteten för återhämtning och 
resiliens enligt den här artikeln.

(5) FRO-medel, inbegripet eventuella 
medel som överförs från Eruf och ESF+ i 
enlighet med artikel 27, får inte överföras 
till faciliteten för återhämtning och 
resiliens och ska inte begäras stödja 
REPower-målen enligt den här artikeln.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
Förordning (EU) 2021/1060
Artikel 26a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Om kommissionen inte har ingått 
något rättsligt åtagande för medel som 
överförs i enlighet med punkt 1, får de 
motsvarande outnyttjade medlen föras 
tillbaka till den fond från vilken de 
ursprungligen överfördes och anslås till 
ett eller flera program, i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 26.7, 26.8 och 
26.9.”

utgår

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
Förordning (EU) 2021/1060
Artikel 26a – punkt 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Utgifter som uppkommit och 
betalats för åtgärder som avses i 
artikel 21c.1 b i förordning (EU) 
2021/241, med undantag för fossilfri 
vätgas, i artikel 21c.1 c i den 
förordningen, med undantag för 
anläggningar som är avsedda för 
transport av fossila bränslen, och i 
artikel 21c.1 d i den förordningen ska 
räknas med i andelen av klimatmålen och 
klimatanpassningsmekanismen i enlighet 
med artikel 6 i den här förordningen.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) 2021/1060
Artikel 112 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I artikel 112 ska följande punkt 
läggas till:
6a. Om en medlemsstat beslutar att 
begära medel enligt artikel 26a i denna 
förordning får, genom undantag från 
artikel 112.3 och 112.4, en 
medfinansieringsgrad på upp till 100 % 
tillämpas på utgifter som deklarerats i 
betalningsansökningar under de 
räkenskapsår som inleds den 1 juli 2022 
och slutar den 30 juni 2026 för ett eller 
flera prioriterade områden i ett program 
som får stöd från Eruf, ESF+ eller 
Sammanhållningsfonden, för 
finansiering av åtgärder som stöder 
REPowerEU-målen enligt artikel 21c.1 b i 
förordning (EU) 2021/241, med undantag 
för fossilfri vätgas, i artikel 21c.1 c i den 
förordningen, med undantag för 
anläggningar som är avsedda för 
transport av fossila bränslen, och i 
artikel 21c.1 d i den förordningen.
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En begäran om ändring av 
medfinansieringsgraden ska lämnas in 
som ändring av program i enlighet med 
artikel 24 och ska åtföljas av ett reviderat 
program.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)
 Förordning (EU) 1303/2013
Artikel 60 – punkt 2a (ny) och 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Förordning (EU) nr 1303/2013 ska 
ändras på följande sätt: 
I artikel 60 ska följande stycken läggas 
till: 
2a. Genom undantag från artikel 60.1 
och artikel 120.3 första och fjärde 
styckena på begäran av en medlemsstat 
får en medfinansieringsgrad på 100 % 
tillämpas på utgifter för främjande av 
energikrishanteringsförmåga i enlighet 
med REPowerEU-målen och stöd till 
utsatta hushåll och mikroföretag samt 
små och medelstora företag från och med 
den 1 februari 2022 för ett eller flera 
prioriterade områden i ett program som 
får stöd från Eruf, ESF eller 
Sammanhållningsfonden. 
Ansökningar om ändring av 
medfinansieringsgraden ska lämnas in i 
enlighet med det förfarande för ändring 
av program som fastställs i artikel 30 och 
ska åtföljas av ett eller flera reviderade 
program. 
Medfinansieringsgraden på 100 % ska 
endast tillämpas om den relevanta 
ändringen av det operativa programmet 
har godkänts av kommissionen innan den 
slutliga ansökan om mellanliggande 
betalning lämnas in i enlighet med artikel 
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135.2. 
2b. I samband med den energikris som 
härrör från Rysslands angrepp mot 
Ukraina får de medel som är tillgängliga 
för programplanering under perioden 
2014–2020 för målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning på en 
medlemsstats begäran föras över mellan 
Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden, 
oberoende av de procentsatser som avses i 
artikel 92.1 a–d. Kraven i artikel 92.4 ska 
inte tillämpas på dessa överföringar. 
Medel som överförs mellan Eruf, ESF 
och Sammanhållningsfonden enligt 
denna punkt ska genomföras i enlighet 
med reglerna för den fond till vilken 
medlen överförs. 

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1
Förordning (EU) 2021/1060
Bilaga II – punkt 4.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 I punkt 4.2 i bilaga II till 
förordning (EU) 2021/1060 ska följande 
införas:

utgår

”Referens: artiklarna 26.1 och 26a i 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser.”

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2
Förordning (EU) 2021/1060
Bilaga V – punkt 3.2 – tabell 1
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Nuvarande lydelse

☐ bidrag till InvestEU
Programändring som rör ☐ överföring till instrument med direkt eller indirekt 

förvaltning
☐ överföring mellan Eruf, ESF+ och 

Sammanhållningsfonden eller till en eller flera 
andra fonder

Ändringsförslag

I punkt 3.1 i bilaga V till förordning (EU) 2021/1060 ska den första tabellen ändras på 
följande sätt:

☐ bidrag till InvestEU
Programändring som rör ☐ överföring till instrument med direkt eller indirekt 

förvaltning
☐ överföring mellan Eruf, ESF+ och 

Sammanhållningsfonden eller till en eller flera 
andra fonder

☐ stöd för REPowerEU-målen

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060)

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3
Förordning (EU) 2021/1060
Bilaga V – punkt 3.2 – fotnot 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

” Endast tillämpligt på programändringar i 
enlighet med artiklarna 14, 26 och 26a, 
med undantag för kompletterande 
överföringar till FRO i enlighet med artikel 
27 i förordningen om gemensamma 
bestämmelser. Överföringarna ska inte 
påverka den årliga fördelningen av 
anslagen på nivån för den fleråriga 
budgetramen för en medlemsstat. ”

” Endast tillämpligt på programändringar i 
enlighet med artiklarna 14, 26 och 26a, 
med undantag för kompletterande 
överföringar till FRO i enlighet med artikel 
27 i förordningen om gemensamma 
bestämmelser.
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