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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar förslaget att inrätta en mekanism för återhämtning och resiliens 
i syfte att erbjuda omfattande ekonomiskt stöd för att göra medlemsstaternas ekonomier mer 
motståndskraftiga och bättre förberedda för framtiden.

Föredraganden vill betona transportsektorns betydelse under covid-19-pandemin. Krisen har 
visat hur viktigt det är att godstransporterna fungerar väl för försörjningstryggheten och att 
kollektivtrafiken för viktiga arbetstagare är nödvändig för att mildra krisen. Det är därför av 
strategisk betydelse att öka resiliensen i det europeiska transportsystemet. Föredraganden 
påminner också om att transport- och turismsektorerna tillhör de sektorer som har påverkats 
mest av covid-19-pandemin och därför kräver särskild uppmärksamhet på europeisk nivå 
samt i nationella planer för återhämtning och resiliens.

För att den europeiska ekonomin snabbt ska återhämta sig krävs investeringar 
i färdigutvecklade projekt som har goda möjligheter att stödja tillväxt och skapandet av 
arbetstillfällen. De identifierade behoven, investeringseftersläpningarna och befintliga mogna 
projekt som kommer att utveckla transportinfrastrukturen erbjuder stora möjligheter i detta 
avseende.

Eftersom sektorn står för mer än 25 % av de europeiska koldioxidutsläppen och endast har 
åstadkommit begränsade minskningar hittills, bör investeringar som syftar till minskade 
koldioxidutsläpp inom transportsektorn prioriteras, i linje med befintliga landsspecifika 
rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen, samt med nationella 
planer för återhämtning och resiliens. 

Europeiska unionen är fortfarande världsledande inom transport. Bland EU:s exportsektorer 
är transportsektorn en av de viktigaste med avseende på det exporterade värdet, med 
produkter och tjänster inom flygteknik-, järnvägs- och fordonsindustrin. Men detta ledarskap 
ifrågasätts nu och måste försvaras, även genom införandet av grön teknik, digital omställning 
och ett djupare engagemang för innovation. 

Föredraganden är fast övertygad om att det krävs betydande investeringar i transportsektorn 
för att slutföra de primära avsnitten och knutpunkterna i TEN-T-stomnätet och, där det 
behövs, för att komplettera nationell finansiering eller finansiering från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och/eller de regionalpolitiska medlen. Stödet bör säkerställa ett snabbt 
slutförande av de avsnitt som fastställs i arbetsplanerna för TEN-T-korridoren och prioritera 
de arbeten som kan genomföras under perioden 2021–2023. 

Användningen av utsläppssnåla och utsläppsfria fordon och fartyg bör prioriteras. 
Investeringarna bör inbegripa nödvändig laddnings- och tankningsinfrastruktur där det finns 
kvardröjande luckor, särskilt för långdistansresor, hamnar och mindre tätbefolkade områden. 
De bör också omfatta utveckling av hållbar rörlighet i städer, inbegripet flottor och behoven 
av multimodala resor. Dessutom är användningen av smarta trafikstyrningssystem och system 
som erbjuder rörlighet som en tjänst viktig, samtidigt som genomförandet av det 
gemensamma europeiska dataområdet för rörlighet, som en viktig del av EU-strategin för 
data, också bör finnas med i prioriteringarna för faciliteten för återhämtning och resiliens.

Föredraganden påtalar att med tanke på de snäva tidsramarna och betoningen på de nationella 
anslagen vid genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens finns det en risk att 
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genomförandet av faciliteten och fördelningen av medlen snedvrids för att man ska kunna 
hålla de korta tidsfristerna. Föredraganden anser att detta skulle strida mot det ursprungliga 
syftet med faciliteten och bör undvikas.

Föredraganden betonar att faciliteten för återhämtning och resiliens inte bör leda till en ökad 
risk för snedvridning av lika villkor på den inre marknaden. En sådan snedvridning skulle 
leda till ökade ekonomiska skillnader i unionen och förvärra Europas långsiktiga 
tillväxtutmaningar. Vid utarbetandet och genomförandet av planerna för återhämtning och 
resiliens och när det gäller att föreslå reformer och investeringar måste medlemsstaterna 
beakta artikel 107 i EUF-fördraget och ramen för statligt stöd och dess begränsningar. En 
välfungerande inre marknad och dess regler för konkurrens och statligt stöd gynnar de 
europeiska konsumenterna och företagen och är nödvändiga för att undvika otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen. Kommissionen måste därför fortsätta att fullgöra sin roll enligt 
EU-fördragen för att säkerställa lika villkor på EU:s inre marknad.

Arbetslöshetsindexet som en del av en viss medlemsstats socioekonomiska kapacitet påverkas 
av medlemsstaternas arbetskraftsmigration inom EU. När medlemsstaten står inför en ökad 
utvandring, påverkar det inte bara dess BNP, utan minskar även arbetslösheten, som är en 
väsentlig del av fördelningsnyckeln. Även om detta är statistiskt korrekt, visar en sådan 
minskning av arbetslösheten inte den egentliga socioekonomiska situationen i den 
medlemsstaten. För att underlätta det huvudsakliga målet med ett rättvist genomförande av 
faciliteten för återhämtning och resiliens i enlighet med dess syften, bör den föreslagna 
arbetslöshetsnivån anpassas i enlighet med de migrationsflöden som skett i den enskilda 
medlemsstaten.

Föredraganden inser att införlivandet av migrationsströmmar i fördelningsnyckeln kan vara 
en utmaning, med tanke på det brådskande behovet av faciliteten för återhämtning och resiliens 
samt behovet av en noggrann analys av hur man ska genomföra denna viktiga korrigering. Om 
det inte är politiskt möjligt att komma överens om detta i det aktuella förslaget, anser 
föredraganden att denna ytterligare del av fördelningsnyckeln är ett viktigt inslag att ha med 
i nästa översyn eller fortsättning av faciliteten för återhämtning och resiliens.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetutskottet och utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 

(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 
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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.

sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater, i synnerhet i de 
ekonomiska sektorer som har drabbats 
värst av krisen, såsom transport och 
turism. 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.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser och att de offentliga tjänsterna och 
de mest marginaliserade grupperna i 
samhället drabbas värst som en följd av 
detta. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen, 
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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.

samtidigt som man undviker tidigare 
misstag när det gäller att orsaka sociala 
och miljömässiga skador. Investeringar i 
grön och digital teknik och innovation, 
hållbar mobilitet och 
transportinfrastruktur, inbegripet 
infrastruktur för alternativa hållbara 
bränslen, kapacitet och processer som 
syftar till att underlätta omställningen till 
ren energi och 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.

Ändringsförslag 3

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 för 
återhämtningen av Europas ekonomi, 
i synnerhet för de sektorer som har lidit 
betydande förluster såsom transport och 
turism, och för att öka dess resiliens och 
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. För att få de 
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största fördelarna av faciliteten för 
återhämtning och resiliens och uppfylla 
dess mål i största möjliga omfattning bör 
incitamenten utformas så att de 
uppmuntrar till ett fullständigt 
genomförande av planen för 
återhämtning och resiliens. 
Utbetalningarna av medel bör därför stå i 
proportion till nivån på genomförandet av 
planen för återhämtning och resiliens, 
och utbetalningarna bör endast 
genomföras efter det att de relevanta 
delmålen har kontrollerats av 
kommissionen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Den facilitet som inrättas genom 
denna förordning återspeglar den 
europeiska gröna given som Europas 
strategi för hållbar tillväxt och unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling, och 
kommer att bidra till att integrera 
klimatfrågor och miljömässig hållbarhet 
och till att uppnå det övergripande målet att 
30 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen. Den kommer att 
påskynda den strukturella omvandlingen 
av ekonomin till en renare, mer resilient 
och koldioxidneutral ekonomi. I detta 
avseende bör de nationella planerna 
fastställa som mål och genomföra en 
innovativ och hållbar återhämtning, till 
exempel bör de inom transportsektorn 
fastställa målet att göra Europa till en 
pionjär i fråga om mobilitet genom 
utveckling av intelligenta autonoma 
system. Faciliteten bör i första hand 
stödja forskning, innovation och cirkulära 
lösningar (till exempel nya bränslen, 
gemensamma fordon m.m.) och de mest 
miljövänliga transportslagen (dvs. 
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järnvägar och vattenvägar), som snabbt 
måste moderniseras för att ytterligare 
förbättra deras energiprestanda (genom 
användning av elektriska fartyg, väte, 
alternativa bränslen) och deras 
tillgänglighet, i synnerhet i de mest 
avlägsna områdena.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Eftersom transportsektorn står för 
mer än 25 % av de europeiska 
koldioxidutsläppen, bör investeringar som 
syftar till minskade koldioxidutsläpp inom 
transportsektorn prioriteras, i linje med 
befintliga landsspecifika 
rekommendationer i arbetet med den 
europeiska planeringsterminen samt med 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens.

Ändringsförslag 6

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 och att samtidigt skydda 
miljön. I detta syfte bör den bidra till att 
förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser med särskild inriktning på 
sektorer som har drabbats i större 
omfattning, såsom turism och transport, 
och stödja övergången till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi som 
syftar till att uppnå ett koldioxidneutralt 
Europa senast 2050, med hänsyn tagen till 
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befintliga skillnader i den ekonomiska 
utvecklingen mellan enskilda regioner 
och medlemsstater, och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen och den långsiktiga 
konkurrenskraften i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och kompetenshöjning 
och omskolning av arbetstagare samt 
skapa hållbar tillväxt, främja en 
strukturell omvandling av ekonomin samt 
innovativ och hållbar 
återindustrialisering, och samtidigt bidra 
till uppnåendet av jämställdhet. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Med tanke på det stora behovet av 
innovation när det gäller den gröna 
omställningen och den digitala 
omvandlingen, bör transportsektorn 
prioriteras, särskilt projekt för utveckling 
av utsläppsfri mobilitet och de fordon och 
den infrastruktur som behövs, utveckling 
av alternativa hållbara bränslen och 
utveckling och utbyggnad av hållbar 
gränsöverskridande infrastruktur för e-
mobilitet, samt för övergången till grön 
vätgas, intelligenta trafikledningssystem 
och självkörande fordon.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Faciliteten bör bidra till 
slutförandet av de primära avsnitten och 
knutpunkterna i TEN-T-stomnätet och 
övergripande nät och, där det behövs, 
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komplettera nationell finansiering eller 
finansiering från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och de 
regionalpolitiska medlen. Stödet bör 
säkerställa ett snabbt slutförande av de 
avsnitt som fastställs i arbetsplanerna för 
TEN-T-korridoren och prioritera de 
arbeten som kan genomföras under 
perioden 2021–2024.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Facilitetens särskilda mål bör vara 
att ge ekonomiskt stöd i syfte att uppnå 
delmål och mål för reformer och 
investeringar enligt planerna för 
återhämtning och resiliens. Detta särskilda 
mål bör eftersträvas i nära samarbete med 
de berörda medlemsstaterna.

(15) Facilitetens särskilda mål bör vara 
att ge ekonomiskt stöd i syfte att uppnå 
delmål och mål för reformer och 
investeringar i alla medlemsstater enligt 
planerna för återhämtning och resiliens. 
Detta särskilda mål bör eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 10

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, 

(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, 
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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.

planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. 
Medlemsstater bör som en del i 
utarbetandet av planerna för 
återhämtning och resiliens rådgöra med 
regionala och/eller lokala myndigheter, 
nationella parlament och alla berörda 
parter. 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 
omställningen till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi. 
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.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Medlemsstaterna bör överväga att 
göra utveckling och digitalisering av den 
hållbara transportinfrastrukturen längs 
TEN-T-stomnätet och det övergripande 
TEN-T-nätet i respektive territorium och 
vid gränsöverskridande knutpunkter till 
centrala mål inom ramen för de 
nationella investeringsplanerna för 
återhämtning efter utbrottet av 
covid-19-pandemin.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Inom ramen för de nationella 
investeringsplanerna för återhämtning 
bör medlemsstaterna se till att 
intensifierade ekonomiska insatser görs 
för att sprida viktig teknik för 
interoperabilitet inom hållbara 
transporter, såsom ERTMS, för att bidra 
till det övergripande målet med att skapa 
ett hållbart och driftskompatibelt 
europeiskt järnvägsområde.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16c) Skapandet av ett hållbart och 
smart europeiskt transportområde medför 
av nödvändighet att ett driftskompatibelt 
och digitaliserat järnvägsnät längs TEN-T 
genomförs genom installation av ERTMS, 
med en total kostnad på inte mindre än 
15 miljarder EUR. De nationella planerna 
för återhämtning bör därför bidra till 
detta mål och komplettera arbetet med att 
bygga ut ERTMS längs TEN-T-näten. 
Kommissionen bör ta alla nödvändiga 
initiativ för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 16d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16d) Finansiering inom ramen för 
faciliteten för resiliens är endast möjlig 
om medlemsstaten fullt ut respekterar 
rättsstatsprincipen samt de bestämmelser 
som fastställs i Europaparlamentets 
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lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 
om förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om skydd av unionens 
budget vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer i 
medlemsstaterna1a.
___________________
1a Antagna texter, P8_TA(2019)0349.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Vid utarbetandet och 
genomförandet av planerna för 
återhämtning och resiliens och när det 
gäller att föreslå reformer och 
investeringar bör medlemsstaterna beakta 
artikel 107 i EUF-fördraget och ramen 
för statligt stöd och dess begränsningar. 
En välfungerande inre marknad och dess 
regler för konkurrens och statligt stöd 
gynnar de europeiska konsumenterna och 
företagen och är nödvändiga för att 
undvika otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen. Kommissionen bör därför 
fortsätta att fullgöra sin roll enligt 
fördragen för att säkerställa lika villkor 
på den inre marknaden. Kommissionen 
bör fatta de relevanta besluten om 
åtgärder för statligt stöd så snart som 
möjligt för att möjliggöra snabb 
utbetalning av ekonomiskt stöd till 
företag.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 21
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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 
omställningen till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi och 
förbättringen av konnektiviteten. 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.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Kravet att utarbeta en preliminär 
tidtabell med delmål och mål i planerna 
för återhämtning och resiliens bör inte 
begränsa möjligheten att inkludera mer 
komplexa infrastrukturinvesteringar vars 
utförandeperioder kan vara längre än 
sju år.



AD\1217462SV.docx 15/48 PE653.990v03-00

SV

Ändringsförslag 18

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 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 

(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 
omställningen till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi, 
inbegripet genom att stärka 
infrastrukturen och förbättra 
konnektiviteten och transporterna, 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, 
miljömässiga och sociala resiliens, lindra 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen, samt till att minska 
bristande jämställdhet och ekonomisk 
ojämlikhet, 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 
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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.

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.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 
31 december 2024. För minst 60 % av det 
belopp som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 
31 december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2024.

(27) För att säkerställa att det 
ekonomiska stödet tidigareläggs under de 
första åren efter krisen, och för att 
säkerställa förenlighet med den tillgängliga 
finansieringen för detta instrument, bör 
tilldelningen av medel till medlemsstaterna 
göras tillgänglig till och med den 
31 december 2024. För 70 % av det belopp 
som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 
31 december 2022. För det återstående 
beloppet bör rättsliga åtaganden ha gjorts 
senast den 31 december 2024. En snabb 
fördelning av medlen är avgörande för att 
mildra effekterna av covid-19-krisen på 
Europas ekonomi.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) På grund av kortsiktigheten och 
tonvikten på nationella anslag i 
genomförandet av faciliteten för 
återhämtning och resiliens finns det en 
risk att man prioriterar att hålla 
tidsfristen för genomförandet av medlen 
framför att se till att de används för sitt 
ursprungliga syfte.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27b) Medlemsstaterna bör i sina 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens inkludera investeringar i 
gränsöverskridande och multinationella 
projekt som kan bidra till den ekonomiska 
återhämtningen och skapa europeiskt 
mervärde, samtidigt som unionens 
klimatneutralitetsmål för 2050 
respekteras. För att stödja 
medlemsstaterna i utarbetandet av deras 
nationella planer för återhämtning och 
resiliens bör kommissionen upprätta en 
icke uttömmande förteckning över projekt 
med europeiskt mervärde, inbegripet men 
inte begränsat till projekt för att förbättra 
hållbarheten inom turism, uppgradera 
infrastrukturer som genomför 
TEN-T-näten, tillhandahålla felande 
gränsöverskridande länkar, förbättra det 
aktiva resandet samt främja investeringar 
i flygteknikindustrin, farbarheten på inre 
vattenvägar och utvecklingen av ERTMS 
för europeiska godskorridorer. 

Ändringsförslag 22
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Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För att säkerställa en effektiv och 
enhetlig tilldelning av medel från 
unionsbudgeten och för att upprätthålla 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
bör åtgärder enligt denna förordning vara 
förenliga med och komplettera pågående 
unionsprogram, samtidigt som dubbel 
finansiering av samma utgifter undviks. 
Framför allt bör kommissionen och 
medlemsstaterna i alla skeden av 
förfarandet säkerställa en effektiv 
samordning för att säkerställa enhetlighet, 
samstämmighet, komplementaritet och 
synergi mellan olika finansieringskällor. 
Medlemsstaterna bör i detta syfte vara 
skyldiga att lägga fram relevant 
information om befintlig eller planerad 
unionsfinansiering när de lämnar in sina 
planer till kommissionen. Ekonomiskt stöd 
inom faciliteten bör tillhandahållas utöver 
det stöd som ges inom andra unionsfonder 
och program, och de reformer och 
investeringsprojekt som finansieras inom 
faciliteten bör kunna erhålla finansiering 
från andra unionsprogram och 
unionsinstrument, under förutsättning att 
sådant stöd inte täcker samma kostnad.

(35) För att säkerställa en effektiv och 
enhetlig tilldelning av medel från 
unionsbudgeten och för att upprätthålla 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
bör åtgärder enligt denna förordning vara 
förenliga med och komplettera pågående 
unionsprogram, samtidigt som dubbel 
finansiering av samma utgifter undviks. 
Framför allt bör kommissionen och 
medlemsstaterna i alla skeden av 
förfarandet säkerställa en effektiv 
samordning för att garantera enhetlighet, 
samstämmighet, transparens, 
komplementaritet och synergi mellan olika 
finansieringskällor. Medlemsstaterna bör i 
detta syfte vara skyldiga att lägga fram 
relevant information om befintlig eller 
planerad unionsfinansiering när de lämnar 
in sina planer till kommissionen. 
Ekonomiskt stöd inom faciliteten bör 
tillhandahållas utöver det stöd som ges 
inom andra unionsfonder och program, och 
de reformer och investeringsprojekt som 
finansieras inom faciliteten bör kunna 
erhålla finansiering från andra 
unionsprogram och unionsinstrument, 
under förutsättning att sådant stöd inte 
täcker samma kostnad.

Ändringsförslag 25
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Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) För att EU:s ekonomi snabbt ska 
återhämta sig krävs investeringar i 
färdigutvecklade projekt som har goda 
möjligheter att stödja tillväxt, utfasning av 
fossila bränslen i ekonomin och 
skapandet av arbetstillfällen. De 
identifierade behoven, 
investeringseftersläpningarna och 
befintliga mogna projekt som kommer att 
utveckla den hållbara 
transportinfrastrukturen erbjuder stora 
möjligheter i detta avseende.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 35b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35b) De bedömningskriterier som 
används för att bedöma huruvida projekt 
skapar mervärde på EU-nivå bör 
offentliggöras för att undvika ett 
lapptäcke av nationella strategier som kan 
vara motstridiga eller kortsiktiga. På 
området hållbara transporter skulle till 
exempel projekt som främjar 
gränsöverskridande förbindelser ha en 
positiv långsiktig inverkan på 
EU:s ekonomi och samhällen.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
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lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av instrumentets verkan i 
praktiken.

lagstiftning av den 13 april 2016 behöver 
den facilitet som inrättas genom denna 
förordning utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
bör undvikas, särskilt för medlemsstaterna 
och för slutmottagarna av 
unionsfinansieringen. Dessa krav bör i 
tillämpliga fall innefatta 
nyckelutförandeindikatorer som tjänar 
som grund för utvärdering av instrumentets 
verkan i praktiken.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Det är lämpligt att kommissionen 
lägger fram en årsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning. Denna rapport bör 
innehålla information om de framsteg som 
medlemsstaterna gör enligt de godkända 
planerna för återhämtning och resiliens. 
Den bör också innehålla information om 
volymen på de intäkter som avsatts för 
faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost, och hur de 
belopp som erhålls genom EU:s instrument 
för återhämtning bidragit till att uppnå 
målen för faciliteten.

(37) Det är lämpligt att kommissionen 
lägger fram en halvårsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning. Denna rapport bör 
innehålla information om de framsteg som 
medlemsstaterna gör enligt de godkända 
planerna för återhämtning och resiliens. 
Den bör också innehålla information om 
volymen på de intäkter som avsatts för 
faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost, och hur de 
belopp som erhålls genom EU:s instrument 
för återhämtning bidragit till att uppnå 
målen för faciliteten. Den bör också 
innehålla information om vilka framsteg 
som gjorts i riktning mot de enskilda 
delmål, mål och motsvarande indikatorer 
som beskrivs i varje medlemsstats plan för 
återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 29
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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 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 

(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. 
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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).

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas en 
facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten).

Genom denna förordning inrättas en 
tillfällig facilitet för återhämtning och 
resiliens (nedan kallad faciliteten).

Ändringsförslag 31

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, 

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, omställningen till en 
digital och koldioxidneutral cirkulär 
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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.

ekonomi senast 2050, hållbar turism, 
hållbar mobilitet, transportinfrastruktur 
och utvecklingen av alternativa hållbara 
bränslen för alla transportslag och 
hållbar gränsöverskridande infrastruktur 
särskilt med anknytning till 
TEN-T-stomnätet, intelligenta 
transportstyrningssystem, självkörande 
bilar, e-mobilitet, omställningen till grön 
vätgas, hälsa, konkurrenskraft, resiliens, 
produktivitet, utbildning och kompetens, 
forskning och innovation, smart och 
hållbar tillväxt för alla, sysselsättning och 
investeringar, skydd av miljön och 
minskning av växthusgasutsläppen samt 
de finansiella systemens stabilitet och en 
välfungerande inre marknad.

Ändringsförslag 32

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 stödja återhämtning och 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
förbättra medlemsstaternas resiliens, 
kritiska infrastruktur och 
anpassningsförmåga, även i de yttersta 
randområdena, lindra krisens sociala, 
territoriella, regionala och ekonomiska 
konsekvenser inklusive att mildra den 
ekonomiska ojämlikheten och stödja 
omställningen till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi, och 
därigenom bidra till att återställa 
tillväxtpotentialen och den långsiktiga 
konkurrenskraften i unionens ekonomier, 
öka sysselsättningen och göra ytterligare 
ansträngningar för att främja 
kompetenshöjning och omskolning av 
arbetstagare efter covid-19-krisen och 
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främja hållbar smart, hållbar och 
inkluderande tillväxt och konnektivitet, 
samtidigt som mervärdet av det 
ekonomiska stödet behålls inom unionen.

Ändringsförslag 33

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. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att deras 
planer för återhämtning och resiliens 
överensstämmer helt med målen för den 
europeiska gröna given och bidrar till att 
omvandla ekonomin och främja social 
rättvisa. Detta särskilda mål ska 
eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Projekt med europeiskt mervärde

Det belopp som anges i artikel 5.1 ba ska 
användas för finansiering av projekt med 
europeiskt mervärde som har en 
EU-omfattande täckning, med ett stort 
bidrag till den gröna och digitala 
omställningen och till den ekonomiska 
återhämtningen efter covid-19-krisen. 
Projekt med europeiskt mervärde ska 
gemensamt införas av berörda 
medlemsstater på grundval av ett 
föreslaget projekt och av kommissionen 
via dess bedömningsförfarande för att 
säkra det anslagna beloppet. 
Kommissionen ska föreslå en icke 
uttömmande förteckning över projekt med 
europeiskt mervärde och ange de 
deltagande medlemsstaterna, beloppen, 
delmålen och målen. 

Ändringsförslag 36

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, i nära samarbete med alla 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter, och alla berörda parter. 
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 
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i ett enhetligt paket.

Ändringsförslag 37

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 och målet om 
klimatneutralitet senast 2050, och med 
full respekt för principen om att inte 
orsaka betydande skada. 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 […]

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Konsumtionsutgifter och 
regelbundna löpande budgetutgifter ska 
inte berättiga till finansiering, såvida inte 
medlemsstaten kan visa att de kommer att 
skapa långsiktiga effekter i enlighet med 
artikel 4, att hållbarheten i finansieringen 
av dem kommer att säkerställas efter det 
att faciliteten har löpt ut och att den 
negativa effekten på saldot i de offentliga 
finanserna endast är tillfällig, i full 
överensstämmelse med kommissionens 
riktlinjer till medlemsstaternas nationella 
planer för återhämtning och resiliens. 

Ändringsförslag 39

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 långsiktiga 
konkurrenskraften, sysselsättningen och 
den berörda medlemsstatens ekonomiska 
och sociala resiliens, främjar utvecklingen 
av gränsöverskridande 
transportinfrastruktur, minskar krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser med 
särskild tonvikt på de mikroföretag och 
små och medelstora företag som har 
drabbats värst av krisen, och bidrar till 
ökad ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och konvergens.

Ändringsförslag 40

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 omställningen 
till en digital och koldioxidneutral 
cirkulär ekonomi eller till de utmaningar 
som följer av den, i synnerhet rörande de 
nödvändiga investeringarna i en 
infrastruktur för hållbara transporter och 
vidareutvecklingen av alternativa hållbara 
bränslen för alla transporttyper.

Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen bidrar till det övergripande målet 
med ett klimatneutralt Europa senast 
2050 och hur den stämmer överens med 
både den nationella energi- och 
klimatplanen och de territoriella planerna 
för en rättvis omställning.

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) En förklaring av hur planen 
kommer att bidra till målet att uppnå 
jämställdhet och minska den ekonomiska 
ojämlikheten.

Ändringsförslag 43
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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 en period på högst fyra 
år, och av investeringarna under en period 
på högst sju år, med undantag för 
komplexa infrastrukturinvesteringar vars 
utförandeperiod kräver en längre tidsram.

Ändringsförslag 44

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) En försäkran att ekonomisk hjälp 
endast tillhandahålls till företag som 
respekterar de tillämpliga kollektivavtalen 
och som inte är registrerade i 
skatteparadis som står med på rådets 
EU-förteckning över icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner på skatteområdet.

Ändringsförslag 45

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 planerna 
för återhämtning och resiliens och deras 
bidrag till omställningen till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi, och 
ska i detta syfte beakta följande kriterier:

Ändringsförslag 46
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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 omställningen till en 
digital och koldioxidneutral cirkulär 
ekonomi eller tar itu med de utmaningar 
som följer av den och tillhandahåller 
medel för en hållbar och resilient 
infrastruktur.

Ändringsförslag 47

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om planen bidrar till det 
övergripande målet med ett klimatneutralt 
Europa senast 2050 och hur den stämmer 
överens med medlemsstatens nationella 
energi- och klimatplan och territoriella 
planer för en rättvis omställning.

Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om planen bidrar till målet med 
att åstadkomma jämställdhet och minska 
den ekonomiska ojämlikheten.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1
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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 
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.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det ekonomiska bidrag som ska 
betalas ut i delbetalningar när 
medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt 
har uppnått de relevanta delmål och mål 
som fastställts för genomförandet av 
planen för återhämtning och resiliens.

(a) Det ekonomiska bidrag som ska 
betalas ut i delbetalningar när 
medlemsstaten antingen till fullo, 
mestadels eller delvis har uppnått de 
relevanta delmål och mål som fastställts för 
genomförandet av planen för återhämtning 
och resiliens.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av en plan för återhämtning 

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

och resiliens ska den lämna en 
vederbörligen motiverad bedömning inom 
två månader efter det att medlemsstaten 
lämnat in förslaget. Den berörda 
medlemsstaten får lämna in en ny plan 
för återhämtning och resiliens och får 
även använda instrumentet för tekniskt 
stöd.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

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.

utgår

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. När den berörda medlemsstaten har 
uppfyllt de relevanta överenskomna 
delmålen och målen i planen för 
återhämtning och resiliens, godkänd enligt 
kommissionens delegerade akt, ska 
medlemsstaten till kommissionen lämna in 
en vederbörligen motiverad begäran om 
utbetalning av det ekonomiska bidraget 
och, i förekommande fall, av lånedelen. 
Medlemsstaterna får lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
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.

Ändringsförslag 56
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Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Rättsstatsprincipen

1. Finansiering inom ramen för 
faciliteten för resiliens är endast möjlig 
om medlemsstaterna inte uppvisar 
allmänna brister när det gäller 
rättsstatsprincipen. Kommissionen ska 
beakta om det förekommer överträdelser 
av artikel 19a.2 eller artikel 19a.3 när den 
bedömer huruvida medlemsstaterna är 
berättigade till finansiering inom ramen 
för faciliteten för resiliens.
2. Om de påverkar eller riskerar att 
påverka principerna för en sund 
ekonomisk förvaltning eller skyddet av 
unionens ekonomiska intressen, ska 
särskilt följande betraktas som generella 
brister när det gäller rättsstatsprincipen:
(a) att äventyra rättsväsendets 
oberoende, även att på något sätt 
begränsa möjligheten att utöva rättsliga 
funktioner självständigt genom att externt 
påverka garantierna för oberoende, 
genom att inskränka domar på order 
utifrån, genom att godtyckligt se över 
regler om anställning eller 
anställningsvillkor för personal inom 
rättsväsendet, genom att utöva inflytande 
över anställda inom rättsväsendet på ett 
sätt som äventyrar deras opartiskhet eller 
genom att inkräkta på juridiska ombuds 
oberoende,
(b) att inte förhindra, rätta till eller 
tillgripa påföljder mot godtyckliga eller 
olagliga beslut från myndigheter, 
inklusive brottsbekämpande myndigheter, 
att undanhålla dessa myndigheter 
finansiella och mänskliga resurser så att 
de inte kan fungera korrekt eller att 
underlåta att säkerställa avsaknaden av 
intressekonflikter,



PE653.990v03-00 36/48 AD\1217462SV.docx

SV

(c) att begränsa tillgången till 
rättsmedel och deras effektivitet, 
inbegripet genom restriktiva 
förfaranderegler, bristfälligt 
genomförande av domar, eller att 
begränsa effektiva utredningar, åtal eller 
påföljder för överträdelser av 
lagstiftningen,
(d) att äventyra en medlemsstats 
administrativa kapacitet att iaktta 
unionsmedborgarskapets skyldigheter, 
inbegripet förmågan att effektivt 
genomföra de bestämmelser och normer 
och den politik som utgör kärnan i 
unionsrätten,
(e) att genomföra åtgärder som 
försvagar skyddet av den konfidentiella 
kommunikationen mellan advokat och 
klient.
3. Medlemsstater som är föremål för 
ett förfarande i enlighet med artikel 7 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska endast vara berättigade 
till 25 % av det ekonomiska bidrag som 
fastställs i enlighet med artikel 19.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1

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 
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 och uppnåendet av 
individuella föreslagna delmål, mål och 
de därmed förknippade indikatorerna. I 
detta syfte ska medlemsstaternas 
kvartalsrapporter vederbörligen återspeglas 
i de nationella reformprogrammen, vilka 
ska användas som ett verktyg för att 
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rapportera om framsteg mot slutförandet av 
planen för återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 58

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 senast en 
månad efter mottagandet. Den berörda 
medlemsstaten får begära att 
kommissionen tar bort känslig eller 
konfidentiell information vars utlämnande 
skulle äventyra allmänintresset i 
medlemsstaten. I sådana fall bör 
kommissionen samarbeta med 
parlamentet och rådet om hur den 
borttagna informationen kan göras 
tillgänglig för medlagstiftaren på ett 
konfidentiellt sätt.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Säkerställa komplementaritet, 
synergi, enhetlighet och samstämmighet 
mellan olika instrument på unionsnivå, 
nationell nivå och, i tillämpliga fall, 
regional nivå, särskilt i samband med 
åtgärder som finansieras genom 
unionsfonder, både under planering och 
genomförande.

(a) Säkerställa komplementaritet, 
synergi, enhetlighet och samstämmighet 
mellan olika instrument på unionsnivå, 
nationell nivå och, i tillämpliga fall, 
regional och lokal nivå, särskilt i samband 
med åtgärder som finansieras genom 
unionsfonder, både under planering och 
genomförande.
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Säkerställa ett nära samarbete 
mellan de ansvariga för genomförandet på 
unionsnivå, nationell nivå och, i tillämpliga 
fall, på regional nivå för att uppnå målen 
för de instrument som inrättas genom 
denna förordning.

(c) Säkerställa ett nära samarbete 
mellan de ansvariga för genomförandet på 
unionsnivå, nationell nivå och, i tillämpliga 
fall, på regional och lokal nivå för att 
uppnå målen för de instrument som inrättas 
genom denna förordning.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Påskynda och främja ett snabbt 
slutförande av färdigutvecklade projekt 
med hög potential när det gäller att stödja 
tillväxt, skapa arbetstillfällen och uppnå 
koldioxidneutralitet, och med bestående 
positiv inverkan på ekonomin och 
samhällen.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Publicera bedömningskriterier för 
att bedöma projekt utifrån deras 
europeiska mervärde och prioritera deras 
slutförande.

Ändringsförslag 63
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Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid bedömningen av medlemsstaternas 
program för resiliens och återhämtning 
ska kommissionen främja och prioritera 
projekt av gränsöverskridande natur som 
kopplar samman två eller fler 
medlemsstater.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årsrapport Halvårsrapport

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska lägga fram en 
årsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av den facilitet 
som anges i denna förordning.

1. Kommissionen ska lägga fram en 
offentlig halvårsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av den facilitet som anges i 
denna förordning.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsrapporten ska innehålla 2. Halvårsrapporten ska innehålla 
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information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

information om de framsteg som gjorts 
med de berörda medlemsstaternas planer 
för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Årsrapporten ska också innehålla 
följande information:

3. Halvårsrapporten ska också 
innehålla följande information:

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Volymen på de intäkter som avsatts 
för faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost.

(a) Volymen på de intäkter som avsatts 
för faciliteten inom EU:s instrument för 
återhämtning under det föregående året, 
uppdelade per budgetpost och 
medlemsstat.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvärderingen ska särskilt innehålla 
en bedömning av i vilken utsträckning 
målen har uppnåtts, effektiviteten i 
resursanvändningen och det europeiska 
mervärdet. Den ska också beakta den 
fortsatta relevansen vad gäller alla mål och 
åtgärder.

2. Utvärderingen ska särskilt innehålla 
en bedömning av i vilken utsträckning 
målen har uppnåtts, effektiviteten i 
resursanvändningen och det europeiska 
mervärdet, lämpligheten av 
bestämmelserna om villkorlighet samt en 
bedömning av de moraliska riskerna. Den 
ska också beakta den fortsatta relevansen 
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vad gäller alla mål och åtgärder.

Ändringsförslag 70

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 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.

Ändringsförslag 71

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

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid främjandet av åtgärderna och 
deras resultat ska mottagarna av 
EU-medlen inbegripa de ledamöter av 
Europaparlamentet som kommer från 
samma region som mottagarna.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 75
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1
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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 
omställningen till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi, och 
ska i detta syfte beakta följande kriterier:

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1 – 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 omställningen till en 
digital och koldioxidneutral cirkulär 
ekonomi, och tar itu med de utmaningar 
som följer av den.

Ändringsförslag 77

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om planen bidrar till målet med 
att åstadkomma jämställdhet mellan 
könen och minska den ekonomiska 
ojämlikheten.

Ändringsförslag 78

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

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

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

Ändringsförslag 79

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder som stärker 
infrastrukturen och förbättrar 
konnektiviteten och transporterna.

Ändringsförslag 80

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– återhämtningsplanen utgör en 
heltäckande och adekvat reaktion på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska och 
sociala situation.

– återhämtningsplanen utgör en 
heltäckande och adekvat reaktion på den 
berörda medlemsstatens ekonomiska, 
miljömässiga och sociala situation.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – punkt 2.1 – stycke 1 – stycke 6
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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 berörda 
medlemsstatens ekonomiska, miljömässiga 
och sociala situation.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – punkt 2.1 – stycke 1 – stycke 7

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 
berörda medlemsstatens ekonomiska, 
miljömässiga och sociala situation.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – punkt 2.1 – stycke 1 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

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 
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officiellt antagit inom den europeiska 
planeringsterminen, och planen utgör inte 
ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

officiellt antagit inom den europeiska 
planeringsterminen, och planen utgör inte 
ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska, miljömässiga 
och sociala situation.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – punkt 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 omställningen till en 
digital och koldioxidneutral cirkulär 
ekonomi och till utvecklingen av hållbar 
och resilient infrastruktur eller tar itu med 
de utmaningar som följer av dem

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – stycke 3 – punkt 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, minska krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser och 
bidra till en ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och konvergens 
och till dess infrastruktur
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