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Ändringsförslag 13
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken, inbegripet 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, ramen för att fastställa 
vilka nationella reformer som ska 
prioriteras och följa upp genomförandet 
av dem. Medlemsstaterna utformar egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
som till stöd för dessa reformer. Dessa 
strategier bör läggas fram tillsammans 
med de årliga nationella 
reformprogrammen som ett sätt att 
utforma och samordna prioriterade 
investeringsprojekt att stödja med 
nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering.

(3) Mot bakgrund av dess specifika 
rekommendationer och strukturella 
reformer är den europeiska 
planeringsterminen ett verktyg för EU:s 
inblandning, utformad för att övervaka 
och inskränka medlemsstaternas 
finanspolitik och ekonomiska politik. Den 
används väldigt ofta till utpressning och 
sanktioner som ett medel för att tillämpa 
åtgärder som är avsedda att liberalisera 
offentliga tjänster, avreglera arbete och 
driva igenom åtstramningspolitik. Den 
leder till trög ekonomisk utveckling, 
arbetslöshet, fattigdom och 
socioekonomiska och territoriella 
olikheter om den genomförs.

Or. pt

Ändringsförslag 14
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i 
unionen och i världen och kräver snabba 
och samordnade insatser från unionens 
sida för att hantera de enorma 
ekonomiska och sociala konsekvenserna 
för alla medlemsstater. De utmaningar 
som hänger samman med den 
demografiska situationen har förstärkts 

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 avslöjade bristerna i den 
politik som främjas av EU, som har 
centraliserat makten till dess institutioner 
och minskat medlemsstaternas 
suveränitet, avreglerat förhållandet 
mellan arbetsmarknadens parter, lättat på 
arbetstidsregler, sänkt arbetstagarnas 
inkomster och bidragit till 
nedmonteringen och privatiseringen av 
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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.

offentliga tjänster. Covid-19-pandemin 
visar att medlemsstater med mer reglerade 
arbetsvillkor och offentliga tjänster som 
tillhandahåller allmänna sociala insatser 
och bidrar till att motarbeta strukturell 
utestängning har bättre kapacitet till 
resiliens och bättre 
återhämtningspotential.

Or. pt

Ändringsförslag 15
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
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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.

covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen samt 
den pågående klimatkrisen och krisen för 
den biologiska mångfalden har visat att 
utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
strukturer hjälper medlemsstaterna att 
reagera mer effektivt på kriser och att 
återhämta sig snabbare från dem. Följderna 
av covid-19-krisen samt klimatkrisen och 
krisen för den biologiska mångfalden på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att mildra, och 
återhämta sig från, dessa kriser, vilket i sin 
tur beror på medlemsstaternas 
finanspolitiska handlingsutrymme för att 
vidta åtgärder för att lindra dessa krisers 
sociala, miljömässiga 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. Alla hållbara 
vägar till återhämtning bör därför 
respektera principen att ”inte orsaka 
skada” som fastställs i artikel 17 
i förordning (EU) 2020/852, och unionens 
taxonomi för hållbara åtgärder 
(förordning 2020/852).

Or. en

Ändringsförslag 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater, 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.

Or. en

Ändringsförslag 17
Marco Campomenosi, Roman Haider

Förslag till förordning
Skäl 4

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

(4) Utbrottet av covid-19-pandemin i 
början av 2020 förändrade de ekonomiska 
utsikterna för de kommande åren i unionen 
och i världen och kräver snabba och 
samordnade insatser från unionens sida för 
att hantera de enorma ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för alla 
medlemsstater. De utmaningar som hänger 
samman med den demografiska situationen 
har förstärkts av covid-19. Den nuvarande 
covid-19-pandemin och den tidigare 
ekonomiska och finansiella krisen har visat 
att utvecklingen av sunda och 
motståndskraftiga ekonomier och 
finansiella system som bygger på starka 
ekonomiska och sociala strukturer hjälper 
medlemsstaterna att reagera mer effektivt 
på kriser och att återhämta sig snabbare 
från dem. Följderna av covid-19-krisen på 
medellång och lång sikt kommer att vara 
beroende på hur snabbt medlemsstaternas 
ekonomier kommer att återhämta sig från 
krisen, vilket i sin tur beror på hur snabbt 
insatser införs och att ekonomiska 
åtgärder antas 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.

Or. en

Ändringsförslag 18
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Genomförandet av reformer som (5) Genomförandet av reformer som 
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bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
avgörande betydelse för att kunna uppnå en 
hållbar återhämtning och stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 
mer nödvändigt efter pandemikrisen för 
att bana väg för en snabb återhämtning.

bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna och stärker 
anpassningsförmågan är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
avgörande betydelse för att kunna uppnå en 
hållbar återhämtning, stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt och främja 
skyddet av klimatet och miljön, vilket 
skapar sysselsättningsmöjligheter. Det 
finns därför ett akut behov av att främja 
frikopplings- eller tillräcklighetsåtgärder 
som erkänner att modellen med evig 
ekonomisk tillväxt är direkt skyldig till 
klimatkrisen och krisen med den 
biologiska mångfalden, och att 
användningen av samma ekonomiska 
logik därför endast kommer att leda till 
ännu allvarligare sociala och ekonomiska 
kriser i framtiden. Återhämtningen från 
pandemikrisen måste därför sikta på att på 
ett grundläggande plan omvandla 
unionens ekonomi för att garantera social 
rättvisa och klimaträttvisa för nuvarande 
och framtida generationer.

Or. en

Ändringsförslag 19
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
avgörande betydelse för att kunna uppnå en 
hållbar återhämtning och stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 
mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen samt potentialen till 
utveckling och expansion är en av 
unionens politiska prioriteringar. De är 
därför av avgörande betydelse för att kunna 
uppnå en hållbar återhämtning och stödja 
den ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 
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bana väg för en snabb återhämtning. mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 20
Marco Campomenosi, Roman Haider

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Genomförandet av reformer som 
bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
avgörande betydelse för att kunna uppnå en 
hållbar återhämtning och stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 
mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning.

(5) Genomförandet av investeringar 
som bidrar till en hög grad av resiliens i de 
nationella ekonomierna, stärker 
anpassningsförmågan och frigör 
tillväxtpotentialen är en av unionens 
politiska prioriteringar. De är därför av 
avgörande betydelse för att kunna uppnå en 
hållbar återhämtning och stödja den 
ekonomiska och sociala 
konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu 
mer nödvändigt efter pandemikrisen för att 
bana väg för en snabb återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 21
Ciarán Cuffe

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

Or. en

Ändringsförslag 22
Benoît Lutgen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 23
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 24
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

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

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, 
bygga moderna transportnät, inklusive 
infrastruktur för alternativa bränslen, 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.

Or. en

Ändringsförslag 25
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i grön och digital teknik, 
kapacitet och processer som syftar till att 
underlätta omställningen till ren energi, 
öka energieffektiviteten inom bostads-, 
transport-, turism- och 
tillverkningssektorn, i synnerhet för små 
och medelstora företag 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 
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leveranskedjorna.

Or. en

Ändringsförslag 26
Marco Campomenosi, Roman Haider

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Tidigare erfarenheter har visat att 
investeringar ofta sjunker drastiskt under 
kriser. Det är dock viktigt att stödja 
investeringar i denna särskilda situation för 
att påskynda återhämtningen och stärka 
den långsiktiga tillväxtpotentialen. 
Investeringar i teknik, innovation, 
kapacitet och produktionsprocesser i 
nyckelsektorer av ekonomin är viktiga 
inslag för att uppnå en hållbar tillväxt och 
bidra till att skapa sysselsättning. De 
kommer också att bidra till att göra 
unionen mer resilient och mindre beroende 
genom att diversifiera de centrala 
leveranskedjorna.

Or. en

Ändringsförslag 27
Markus Ferber

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 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 28
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att skydda investeringarnas 
hållbarhet är det av avgörande betydelse 
att säkerställa att finansierade projekt ger 
ett europeiskt mervärde och har avsevärd 
inverkan när det gäller innovation, 
tillväxt och sysselsättning. Utgifter för 
konsumtion och reguljära löpande 
budgetutgifter ska därför inte vara 
stödberättigande.

Or. en

Ändringsförslag 29
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(6a) Faciliteten ska säkerställa en 
inkluderande och icke-diskriminerande 
återhämtning för företagen, de små och 
medelstora företagen samt personalen 
inom transport- och turismsektorn, och 
stödja de regioner och samhällen som har 
drabbats värst.

Or. en

Ändringsförslag 30
Marco Campomenosi, Roman Haider

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 31
João Ferreira

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 

(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 
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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.

en facilitet för återhämtning och resiliens 
(nedan kallad faciliteten) inrättas enligt 
denna förordning – en facilitet som 
främjar offentliga investeringar som kan 
bidra till att genomföra politik som 
tillgodoser behov hos medlemsstaterna 
och deras utvecklingsstrategier samt 
främjar anständigt arbete till rättvisa 
löner som understöds av kollektiva 
förhandlingar, främjar offentliga 
investeringar i infrastruktur och 
produktionssektorer, stöder grön och 
innovativ utveckling som skyddar social 
och territoriell sammanhållning och 
omfattar transportsektorn som en 
drivkraft för denna utveckling samt 
stärker och investerar i offentliga tjänster 
och säkerställer allmänna och tillgängliga 
sociala insatser av hög kvalitet, däribland 
inom kollektivtrafiken och 
kollektivtrafikens interoperabilitet. 
Faciliteten bör vara omfattande och även 
dra nytta av kommissionens och 
medlemsstaternas erfarenheter från 
användningen av andra instrument och 
program.

Or. pt

Ändringsförslag 32
Markus Ferber

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 

(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 
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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.

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. För att få de 
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 vara 
proportionerliga 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.

Or. en

Ändringsförslag 33
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

(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 
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kommissionens och medlemsstaternas 
erfarenheter från användningen av andra 
instrument och program.

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.

Or. en

Ändringsförslag 34
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini

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 
att påskynda genomförandet av 
strukturreformer som är kopplade till 
kommissionens landsspecifika 
rekommendationer som utfärdats inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen 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.

Or. en

Ändringsförslag 35
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Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Finansieringstyper och 
genomförandemetoder enligt denna 
förordning bör väljas utifrån deras förmåga 
att uppnå insatsernas särskilda mål och 
leverera resultat, med särskilt beaktande av 
kostnaderna för kontroller, den 
administrativa bördan och den förväntade 
risken för bristande efterlevnad. Detta bör 
omfatta övervägande av användning av 
enhetsbelopp, schablonsatser och 
enhetskostnader, samt finansiering som 
inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad 
som avses i artikel 125.1 a i 
budgetförordningen.

(9) Finansieringstyper och 
genomförandemetoder enligt denna 
förordning bör väljas utifrån verkliga 
behov och utifrån en stödplan avseende 
deras förmåga att uppnå insatsernas 
särskilda mål och leverera resultat, med 
särskilt beaktande av kostnaderna för 
kontroller, den administrativa bördan och 
den förväntade risken för bristande 
efterlevnad. Detta bör omfatta övervägande 
av användning av enhetsbelopp, 
schablonsatser och enhetskostnader, samt 
finansiering som inte är kopplad till 
kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 
125.1 a i budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I enlighet med förordning [EURI], 
och inom ramen för de medel som tilldelas 
enligt den, bör åtgärder för återhämtning 
och resiliens inom faciliteten genomföras 
för att hantera de aldrig tidigare skådade 
effekterna av covid-19-krisen. Sådana 
ytterligare medel bör användas på ett sätt 
som säkerställer att de tidsfrister som 
fastställs i förordning [EURI] följs.

(10) I enlighet med förordning [EURI], 
och inom ramen för de medel som tilldelas 
enligt den, bör åtgärder för återhämtning 
och resiliens inom faciliteten genomföras 
för att hantera de aldrig tidigare skådade 
effekterna av covid-19-krisen. Sådana 
ytterligare medel bör användas på ett sätt 
som säkerställer att de tidsfrister som 
fastställs i förordning [EURI] följs. 
Faciliteten för återhämtning och resiliens 
bör via de nationella 
återhämtningsplanerna ta med i 
beräkningen även alla de arbetstagare 
som förlorat sina arbeten under den 
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covid-framkallade ekonomiska krisen.

Or. en

Ändringsförslag 37
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I enlighet med förordning [EURI], 
och inom ramen för de medel som tilldelas 
enligt den, bör åtgärder för återhämtning 
och resiliens inom faciliteten genomföras 
för att hantera de aldrig tidigare skådade 
effekterna av covid-19-krisen. Sådana 
ytterligare medel bör användas på ett sätt 
som säkerställer att de tidsfrister som 
fastställs i förordning [EURI] följs.

(10) I enlighet med förordning [EURI], 
och inom ramen för de medel som tilldelas 
enligt den, bör åtgärder för återhämtning 
och resiliens inom faciliteten genomföras 
för att hantera de aldrig tidigare skådade 
effekterna av covid-19-krisen och 
klimatkrisen samt krisen för den 
biologiska mångfalden. Sådana ytterligare 
medel bör användas på ett sätt som 
säkerställer att de tidsfrister som fastställs i 
förordning [EURI] följs.

Or. en

Ändringsförslag 38
Benoît Lutgen

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 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen. I detta avseende måste de 
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nationella planerna inkludera och 
genomföra en innovativ och hållbar 
återhämtning, till exempel genom att i 
transportsektorn göra Europa till en 
pionjär när det gäller mobilitet genom 
utveckling av intelligenta autonoma 
system. Faciliteten måste i första hand 
stödja forskning, innovation och cirkulära 
lösningar (nya bränslen, gemensamma 
fordon,...) och de mest miljövänliga 
transportsätten (järnväg och vattenvägar), 
som snabbt måste moderniseras för att 
ytterligare förbättra deras 
energiprestanda (elektriska fartyg, väte, 
alternativa bränslen) och deras 
tillgänglighet, i synnerhet i de yttersta 
randområdena.

Or. en

Ändringsförslag 39
Kathleen Van Brempt

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 i riktning mot 
klimatneutralitet senast 2050 och 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och FN:s mål för hållbar 
utveckling, och kommer att bidra med 
10 % av sina resurser till åtgärder 
rörande biologisk mångfald och 40 % av 
sina resurser till att integrera klimatfrågor 
och miljömässig hållbarhet i enlighet med 
det övergripande målet att 30 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 
klimatmålen. Dessutom kommer åtgärder 
som undergräver uppnåendet av 
ovanstående klimat- och miljömål att 
uteslutas för att respektera principen att 
”inte orsaka skada”. För att 
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operationalisera denna princip kommer 
de principer som fastställs i EU:s 
taxonomiförordning och den uttömmande 
klimat- och miljöförteckningen i BILAGA 
III att tillämpas.

Or. en

Motivering

The EC assessed that the 30% climate spending target for the overall EU budget 
(MFF+NGEU) decided by the Council, represents a 37% climate target for the RRF. The EP, 
in its resolution voted on 23/07/2020, in response to the Council conclusions, called for a 
legally binding climate spending target of 30% and a biodiversity spending target of 10% for 
the overall EU budget. By consistency, for the RRF specifically the EP should at least ask for 
a 37% climate target and a 10% biodiversity target. Given the fact that the RRF is specifically 
focused on a swift recovery out of the current crisis with a view on building a fair, sustainable 
and resilient EU for the future, a 40% climate spending target is duly justified.

Ändringsförslag 40
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini

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 
25 % 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.

Or. en
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Ändringsförslag 41
Marianne Vind

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, utan att några medel går 
till åtgärder som negativt påverkar vägen 
till ett klimatneutralt EU senast 2050.

Or. en

Ändringsförslag 42
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 ska bidra till den 
ekonomiska återhämtningen från den kris 
som orsakats av covid-19-pandemin, och 
då sätta industriell tillväxt, ekonomisk 
utveckling och sysselsättning i centrum 
för dess mål, inklusive genom 
investeringar som syftar till att förstärka 
infrastrukturen och förbättra 
konnektiviteten och den miljömässiga 
hållbarheten.

Or. en
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Ändringsförslag 43
Ciarán Cuffe

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 
minst 50 % av utgifterna i EU-budgeten 
ska bidra till klimatmålen.

Or. en

Ändringsförslag 44
Marco Campomenosi, Roman Haider

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) För att dessa övergripande mål ska 
kunna genomföras kommer relevanta 
åtgärder att fastställas under 
förberedelserna och genomförandet av 
faciliteten och på nytt bedömas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner. 
Vederbörlig uppmärksamhet bör ägnas åt 
inverkan på ekonomisk tillväxt och stöd 
för sysselsättning. De kommer båda att 
spela en framträdande roll vid återstarten 
och moderniseringen av vår ekonomi.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 46
Marco Campomenosi

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att möjliggöra åtgärder som 
knyter faciliteten till en sund ekonomisk 
styrning, i syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet, bör rådet ges 
befogenheten att, på förslag av 
kommissionen och genom 
genomförandeakter, avbryta tidsfristen 
för antagande av beslut om förslag till 
planer för återhämtning och resiliens och 
hålla inne utbetalningar inom faciliteten, 
i händelse av betydande bristande 
efterlevnad i samband med relevanta fall 

utgår
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som rör den ekonomiska 
styrningsprocessen i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) YYYY/XX 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser]. Befogenheten att upphäva 
dessa avbrott och innehållanden med 
hjälp av genomförandeakter, på förslag 
från kommissionen, bör också ges till 
rådet när det gäller samma relevanta fall.

Or. en

Ändringsförslag 47
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 48
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
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Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 50
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 tillväxt, ekonomisk utveckling, 
skydd av arbetstillfällen och 
sysselsättning, samt 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, främja en ökad 
tillverkning, handel, utveckling av 
infrastruktur och transport samt skydd av 
turismsektorerna, och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar energi- 
och miljömässig tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 51
Ciarán Cuffe

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 

(14) Facilitetens allmänna mål bör vara 
att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning samtidigt som den 
minskar utsläppen av växthusgaser och 
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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.

skyddar miljön. I detta syfte bör den bidra 
till att förbättra resiliensen och 
anpassningsförmågan i medlemsstaterna, 
lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja omställningen till 
en socialt rättvis, digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi senast 
2050 och på så sätt återställa 
tillväxtpotentialen i unionens ekonomier i 
krisens efterdyningar, främja 
sysselsättningen och skapa hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 52
Josianne Cutajar

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 53
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 54
João Ferreira

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 medlemsstaterna ekonomiskt stöd i 
syfte att främja projekt som gynnar deras 
utveckling, investeringar i produktiva och 
strategiska sektorer, däribland 
transporter, och spelar en strukturerande 
roll i fråga om att säkerställa allmänna, 
kostnadsfria offentliga tjänster av hög 
kvalitet. Detta särskilda mål bör 
eftersträvas med vederbörlig hänsyn till de 
berörda medlemsstaternas specifika 
utvecklingsstrategier och bidra på ett 
meningsfullt sätt genom omedelbara 
insatser mot effekterna av covid-19 samt 
offentliga investeringar som spelar en 
strukturerande roll i fråga om att 
säkerställa social och territoriell 
sammanhållning i medlemsstaterna och 
Europeiska unionen.
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Or. pt

Ändringsförslag 55
Benoît Lutgen

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 enligt planerna för 
återhämtning och resiliens. Detta särskilda 
mål bör eftersträvas i nära samarbete med 
de berörda medlemsstaterna. I varje sektor 
bör de nationella planerna samordna alla 
aktörer och intressenter, i synnerhet i de 
värst drabbade områdena, där nationella, 
regionala och lokala åtgärder måste 
samverka för att stödja ekonomiska 
aktörer och föreningsaktörer.

Or. en

Ändringsförslag 56
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 enligt planerna för 
återhämtning och resiliens. Detta särskilda 
mål bör eftersträvas i nära samarbete med 
de berörda medlemsstaterna och lokala 
myndigheterna.

Or. en



PE657.214v01-00 32/159 AM\1212442SV.docx

SV

Ändringsförslag 57
Maria Grapini

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.

Or. en

Ändringsförslag 58
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För 
att främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska 

(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.
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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.

Or. en

Ändringsförslag 59
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Kathleen Van 
Brempt

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. 
Medlemsstater som vill dra nytta av 
faciliteten bör rådgöra, som en del av 
utarbetandet av planerna för 
återhämtning och resiliens, med regionala 
och/eller lokala myndigheter, den 
akademiska världen och det civila 
samhällets organisationer, inklusive 
arbetsmarknadens parter, näringslivet, 
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uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

investerare och andra relevanta 
intressenter, såväl som med de nationella 
parlamenten. 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 återhämtning och resiliens ska bygga 
på gemensamma unionsprioriteringar, 
och bör i detta sammanhang betona den 
respekt för rättsstatsprincipen och våra 
demokratiska värderingar som uppvisas 
av de medlemsstater som utfärdar 
planerna. Projekten inom EU:s facilitet 
för resiliens bör vara förenliga med EU:s 
fördragsbaserade värden, såsom respekt 
för människans värdighet, frihet, 
demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen 
och respekt för de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 60
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 

(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. För att främja åtgärder som 
inte omfattas av prioriteringarna inom den 
europeiska gröna given och den digitala 
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prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För 
att främja åtgärder som omfattas av 
prioriteringarna inom den europeiska gröna 
given och den digitala agendan bör planen 
också innehålla åtgärder som är relevanta 
för den gröna och digitala omställningen. 
Åtgärderna bör göra det möjligt att snabbt 
uppnå de mål och bidrag som anges i 
nationella energi- och klimatplaner och 
uppdateringar av dessa. All verksamhet 
som får stöd bör bedrivas med full respekt 
för unionens klimat- och 
miljöprioriteringar.

agendan bör planen också innehålla 
ytterligare åtgärder som syftar till att 
övervinna den ekonomiska krisen och 
nystarta de produktiva sektorer och 
tjänster som drabbats värst av krisen med 
covid-19-pandemin. Åtgärderna bör göra 
det möjligt att snabbt uppnå de mål som 
fastställs av medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 61
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa dess bidrag till 
facilitetens mål bör planen för 
återhämtning och resiliens omfatta åtgärder 
för genomförande av reformer och 
offentliga investeringsprojekt genom en 
enhetlig plan för återhämtning och 
motståndskraft. Planen för återhämtning 
och resiliens bör vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 

(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 ska vara förenlig med de 
relevanta landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställts inom den 
europeiska planeringsterminen, med de 
nationella reformprogrammen, de 
nationella energi- och klimatplanerna, 
planerna för en rättvis omställning och de 
partnerskapsavtal och operativa program 
som antagits inom unionsfonderna. För att 
främja åtgärder som omfattas av 
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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.

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 och principen att ”inte 
orsaka skada”. För operationaliseringen 
av principen att ”inte orsaka skada” bör 
EU:s taxonomiförordning (artikel 17) och 
den uttömmande klimat- och 
miljöförteckningen i BILAGA III 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 62
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

också innehålla åtgärder som direkt bidrar 
till 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, och åtgärder som 
bidrar negativt till målet med 
klimatneutralitet senast 2050 bör därmed 
inte stödjas genom faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 63
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 64
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 65
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Finansiering inom ramen för 
faciliteten för resiliens är endast möjlig 
om medlemsstaten fullt ut respekterar 
rättsstatsprincipen samt de bestämmelser 
som fastställs i Europaparlamentets 
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 medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 66
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

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 i 
gränsöverskridande noder till centrala 
mål inom ramen för de nationella 
investeringsplanerna för återhämtning 
efter utbrottet av covid-19-pandemin.

Or. en
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Ändringsförslag 67
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Mekanismen bör ta hänsyn till det 
akuta behovet av ekonomiskt stöd för små 
och medelstora företag i turism- och 
transportsektorerna, som har drabbats 
värst av den kris som orsakades av covid-
19, och ge likviditet till små och 
medelstora företag så att de kan fortsätta 
med sin verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 68
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 69
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
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Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

Förslag till förordning
Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16c) Skapandet av ett hållbart och 
smart europeiskt transportområde medför 
av nödvändighet att ett interoperabelt 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 genomföra alla de 
initiativ som är nödvändiga för att uppnå 
detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 70
Marco Campomenosi, Roman Haider

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att bidra till medlemsstaternas 
utarbetande och genomförande av planerna 
för återhämtning och resiliens bör rådet 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen kunna diskutera läget 
när det gäller återhämtning, resiliens och 
anpassningsförmåga i unionen. För att 
säkerställa lämpliga underlag bör denna 
diskussion grundas på kommissionens 
strategiska och analytiska information som 
finns tillgänglig inom den europeiska 
planeringsterminen och i tillämpliga fall 
på information om genomförandet av 
planerna under de föregående åren.

(18) För att bidra till medlemsstaternas 
utarbetande och genomförande av planerna 
för återhämtning och resiliens bör rådet 
kunna diskutera läget när det gäller 
återhämtning, resiliens och 
anpassningsförmåga i unionen. För att 
säkerställa lämpliga underlag bör denna 
diskussion grundas på kommissionens 
strategiska och analytiska information och i 
tillämpliga fall på information om 
genomförandet av planerna under de 
föregående åren.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) För att säkerställa ett meningsfullt 
ekonomiskt bidrag som står i proportion till 
medlemsstaternas faktiska behov av att 
genomföra och slutföra de reformer och 
investeringar som ingår i planen för 
återhämtning och resiliens är det lämpligt 
att fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag 
som är tillgängligt för dem inom 
faciliteten, när det gäller det ekonomiska 
stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte 
behöver återbetalas). Detta högsta bidrag 
kommer att beräknas på grundval av 
befolkningsmängden, minskningen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
mellan 2019 och 2020 och ökningen av 
den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat från 2019 till 2020.

Or. en

Ändringsförslag 72
Josianne Cutajar

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens senast den 
30 april, i form av en separat bilaga till 
det nationella reformprogrammet. För att 

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett 
förfarande för medlemsstaternas inlämning 
av förslag till planer för återhämtning och 
resiliens, och innehållet i dessa planer. För 
att säkerställa att förfarandena är effektiva 
bör en medlemsstat lämna in en plan för 
återhämtning och resiliens vid en valfri 
tidpunkt efter ikraftträdandet av denna 
förordning, fram till och med den 
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säkerställa ett snabbt genomförande bör 
medlemsstaterna den 15 oktober 
föregående år kunna lägga fram ett utkast 
till plan tillsammans med ett utkast till 
budget för det kommande året.

31 augusti 2024. För att säkerställa ett 
snabbt genomförande bör medlemsstaterna 
kunna lägga fram ett utkast till plan 
tillsammans med ett utkast till 
budgetinformation med början från och 
med sex månader före den officiella 
inlämningen av planen för återhämtning 
och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 73
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska, 
miljömässiga och sociala resiliensen samt 
jämställdheten mellan könen och den 
ekonomiska jämlikheten. Den bör också 
prioritera åtgärder som stöder 
omställningen till en digital och 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi och 
innehålla en bedömning av om planen 
kommer att leda till en ökning av 
medlemsstatens utsläpp av växthusgaser, 
negativt påverka miljön eller öka de 
negativa yttre effekterna såsom 
luftföroreningar. Den bör också innehålla 
en förklaring av förenligheten mellan den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens och de relevanta landsspecifika 
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utmaningar och prioriteringar som 
fastställs inom den europeiska 
planeringsterminen. Under hela förfarandet 
bör kommissionen och medlemsstaterna 
sträva efter och upprätthålla ett nära 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 74
Marco Campomenosi, Roman Haider

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Under hela förfarandet 
bör kommissionen och medlemsstaterna 
sträva efter och upprätthålla ett nära 
samarbete.

Or. en
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Ändringsförslag 75
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 
effekten av planen för återhämtning och 
resiliens på tillväxtpotentialen, 
sysselsättningen och den ekonomiska och 
sociala resiliensen. Den bör också 
innehålla åtgärder som bidrar till den 
gröna och digitala omställningen, utan 
några åtgärder som negativt påverkar 
möjligheten att uppnå en klimatneutral 
union senast 2050. Den bör också 
innehålla en förklaring av förenligheten 
mellan den föreslagna planen för 
återhämtning och resiliens och de relevanta 
landsspecifika utmaningar och 
prioriteringar som fastställs inom den 
europeiska planeringsterminen. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter och 
upprätthålla ett nära samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 76
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(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 på unionsnivå så att 
ingen hamnar på efterkälken. 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.

Or. en

Ändringsförslag 77
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa ett nationellt 
egenansvar och ett fokus på relevanta 
reformer och investeringar bör de 
medlemsstater som vill få stöd lämna in en 
väl underbyggd och motiverad plan för 
återhämtning och resiliens till 
kommissionen. Planen för återhämtning 
och resiliens bör fastställa detaljerade 
åtgärder för dess genomförande, inbegripet 
mål och delmål, och den förväntade 

(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 
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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.

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 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.

Or. en

Ändringsförslag 78
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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.

Or. en

Ändringsförslag 79
Marco Campomenosi, Roman Haider

Förslag till förordning
Skäl 22
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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 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 

(22) Kommissionen bör 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 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, däribland 
genom att stärka infrastrukturen och 
förbättra konnektiviteten och 
transporterna, om den motivering som 
medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen för återhämtning och resiliens står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.
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delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 80
Ciarán Cuffe

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 

(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 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 jämställdheten 
mellan könen och den ekonomiska 
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resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

jämlikheten, om det finns en bedömning 
av om planen kommer att leda till en 
ökning av medlemsstaternas utsläpp av 
växthusgaser, negativt påverka miljön 
eller öka de negativa yttre effekterna 
såsom luftföroreningar, om den 
motivering som medlemsstaten lämnat för 
de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 81
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 

(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 
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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 
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.

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, främjar 
uppnåendet av klimatneutralitet senast 
2050 och respekterar principen att ”inte 
orsaka skada”, om planen förväntas ha en 
bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten, om planen förväntas bidra 
effektivt till att stärka medlemsstatens 
tillväxtpotential, sysselsättningsgrad och 
ekonomiska och sociala resiliens, lindra 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen, om den motivering 
som medlemsstaten lämnat för de 
uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 82
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 22
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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 
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 

(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 de 
utmaningar som följer av den, utan några 
åtgärder som negativt påverkar 
möjligheten att uppnå ett klimatneutralt 
EU senast 2050, om planen förväntas ha 
en bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten, om planen förväntas bidra 
effektivt till att stärka medlemsstatens 
tillväxtpotential, sysselsättningsgrad och 
ekonomiska och sociala resiliens, lindra 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser och bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen, om den motivering 
som medlemsstaten lämnat för de 
uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
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indikatorerna. genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 83
Markus Ferber

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 

(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 och 
konnektiviteten, om den motivering som 
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de uppskattade totala kostnaderna för den 
inlämnade planen för återhämtning och 
resiliens är rimlig och trovärdig, och står i 
proportion till den förväntade effekten på 
ekonomin och sysselsättningen, om den 
föreslagna planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, och om det arrangemang som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
förväntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av planen för återhämtning 
och resiliens, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt de relaterade 
indikatorerna.

medlemsstaten lämnat för de uppskattade 
totala kostnaderna för den inlämnade 
planen för återhämtning och resiliens är 
rimlig och trovärdig, och står i proportion 
till den förväntade effekten på ekonomin 
och sysselsättningen, om den föreslagna 
planen för återhämtning och resiliens 
innehåller åtgärder för genomförandet av 
reformer och offentliga investeringsprojekt 
som utgör enhetliga insatser, och om det 
arrangemang som föreslagits av den 
berörda medlemsstaten förväntas 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
planen för återhämtning och resiliens, 
inbegripet de föreslagna delmålen och 
målen samt de relaterade indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 84
Markus Ferber

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 2022. För hela det belopp 
som finns tillgängligt för icke 
återbetalningspliktigt stöd bör därför 
rättsliga åtaganden ha gjorts senast den 
31 december 2022. En snabb fördelning 
av medlen är av avgörande betydelse för 
att mildra effekterna av covid-19-krisen 
på Europas ekonomi.

Or. en
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Ändringsförslag 85
Markus Ferber

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 
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. 
I begäran om ett lån bör också 
dokumenteras hur lånet passar in i 
medlemsstatens långsiktiga planering med 
avseende på en sund finanspolitik. 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 2022. I syfte att 
upprätthålla en sund ekonomisk förvaltning 
bör det totala beloppet för alla lån som 
beviljas enligt denna förordning begränsas. 
Dessutom bör den högsta lånevolymen till 
varje medlemsstat inte överstiga 4,7 % av 
dess bruttonationalinkomst. En ökning av 
det begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 86
Marco Campomenosi
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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 det behov av ytterligare investeringar 
som ingår i planen för återhämtning och 
resiliens, och därmed av en högre kostnad 
för planen än det högsta ekonomiska 
bidrag som tilldelas via det icke 
återbetalningspliktiga bidraget. Det bör 
vara möjligt att lämna in en ansökan om ett 
lån samtidigt som planen lämnas in. Om en 
ansökan om lån görs vid en annan tidpunkt 
bör den åtföljas av en reviderad plan med 
ytterligare delmål och mål. För att 
säkerställa en tidigareläggning av medel 
bör medlemsstaterna begära ett lånestöd 
senast den 31 augusti 2024. I syfte att 
upprätthålla en sund ekonomisk förvaltning 
bör det totala beloppet för alla lån som 
beviljas enligt denna förordning begränsas. 
Dessutom bör den högsta lånevolymen till 
varje medlemsstat inte överstiga 4,7 % av 
dess bruttonationalinkomst. En ökning av 
det begränsade beloppet bör i undantagsfall 
vara möjligt under förutsättning att det 
finns tillgängliga medel. Av samma skäl 
avseende en sund ekonomisk förvaltning 
bör det vara möjligt att betala ut lånet i 
form av delbetalningar mot uppfyllande av 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 87
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Skäl 29
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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.

Or. en

Ändringsförslag 88
Markus Ferber

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.

Or. en

Ändringsförslag 89
Marco Campomenosi

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 
delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens. Det bör 
vara möjligt att hålla inne och annullera 
det ekonomiska bidraget om 
medlemsstaten inte genomför planen för 
återhämtning och resiliens på ett 
tillfredsställande sätt. Lämpliga 
kontradiktoriska förfaranden bör inrättas 
för att säkerställa att kommissionens beslut 
avseende innehållande, annullering och 
återkrav av betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att inkomma med 
synpunkter.

(32) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
utbetalningar, innehållanden, annullering 
och återbetalning av medel. För att 
säkerställa förutsebarhet bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att lämna in 
ansökningar om utbetalningar två gånger 
per år. Utbetalningarna bör göras i 
delbetalningar och baseras på en positiv 
bedömning från kommissionens sida av 
medlemsstatens genomförande av planen 
för återhämtning och resiliens. Lämpliga 
kontradiktoriska förfaranden bör inrättas 
för att säkerställa att kommissionens beslut 
respekterar medlemsstaternas rätt att 
inkomma med synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 90
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Josianne Cutajar

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 91
Ciarán Cuffe

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 

(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 
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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.

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. 
Bedömningskriterier som bedömer projekt 
på grundval av hur de skapar mervärde 
på EU-nivå bör offentliggöras för att 
undvika ett lapptäcke av nationella 
tillvägagångssätt 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.

Or. en

Ändringsförslag 92
Maria Grapini

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 

(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, öppenhet, 
komplementaritet och synergi mellan olika 
finansieringskällor. Medlemsstaterna bör i 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 93
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
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 centrala 
prestandaindikatorer som tjänar som 
grund för utvärdering av instrumentets 
verkan i praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 94
Markus Ferber
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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 de framsteg 
som gjorts i riktning mot de enskilda 
delmål, mål och motsvarande indikatorer 
som beskrivs i varje medlemsstats plan för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 95
Markus Ferber

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 

(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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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 
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 
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februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 96
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

(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 



AM\1212442SV.docx 65/159 PE657.214v01-00

SV

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

delar i dessa tekniska arrangemang genom 
ömsesidig överenskommelse. 
Övergripande finansiella regler som antas 
av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
upprättande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. De regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
respekt för rättsstaten är en förutsättning 
för sund ekonomisk förvaltning och 
effektivt EU-stöd. Som fastställs i 
kommissionens meddelande Att ytterligare 
stärka rättsstatsprincipen inom unionen: 
läget i dag och vägar framåt (COM(2019) 
163 final) utövas all offentlig makt enligt 
rättsstatsprincipen inom de ramar som 
anges i lagstiftningen, i enlighet med 
värden såsom demokrati och 
grundläggande rättigheter samt under 
överinseende av oberoende och opartiska 
domstolar. Rättsstatsprincipen omfattar 
bland annat principer som lagenlighet, 
som förutsätter att lagarna stiftas i en 
öppen, redovisningsskyldig, demokratisk 
och pluralistisk process, rättssäkerhet, 
förbud mot godtyckligt utövande av den 
verkställande makten, effektivt 
domstolsskydd av oberoende och 
opartiska domstolar, domstolskontroll 
inbegripet av respekten för 
grundläggande rättigheter, maktdelning, 
samt likhet inför lagen. Dessa principer 
har erkänts av Europeiska unionens 
domstol och Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna. Det är därför av 
grundläggande betydelse för unionen att 
göra all EU-finansiering, särskilt den som 
avses för att sätta stopp för den covid-
orsakade recessionen, beroende av en 
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sann respekt för rättsstatsprincipen i alla 
medlemsstater.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 97
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) Den exempellösa storleken på 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
motiverar strängast möjliga granskning i 
den europeiska skattebetalarens intresse. 
Unionens budgetförfarande ska därför 
tillämpas. Revisionen av räkenskaperna 
bör göras av revisionsrätten. Budgeten 
som helhet är underställd 
ansvarsfrihetsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 98
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. rättsstatsprincipen: det värde som 
föreskrivs i artikel 2 i fördraget om 
Europeiska unionen som ett av de värden 
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som unionen bygger på,

Or. en

Ändringsförslag 99
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Med tanke på dess starka behov av 
innovation med avseende på den gröna 
omställningen och den digitala 
omvandlingen bör transportsektorn 
prioriteras, i synnerhet rörande projekt 
som handlar om 
1) utveckling och utbyggnad av en hållbar 
gränsöverskridande infrastruktur för 
e-mobilitet och väte,
2) vidareutveckling av den klassiska 
infrastrukturen, i synnerhet slutförande 
av TEN-T-stomnätet, avlägsnande av 
flaskhalsar och uppförande av saknade 
gränsöverskridande förbindelser,
3) utveckling och utbyggnad av en 
gränsöverskridande infrastruktur för 
intelligenta trafikstyrningssystem, såsom 
intelligenta parkeringsstyrsystem eller 
system för undvikande av 
trafikstockningar,
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4) utveckling och utbyggnad av en 
gränsöverskridande infrastruktur för 
självkörande fordon,
5) vidareutveckling av alternativa 
bränslen för alla transportsätt, med 
åtgärdande av problem såsom 
energilagring och höga 
tillverkningskostnader.

Or. en

Ändringsförslag 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala 
omställningen, hälsa, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, utbildning och 
kompetens, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
sysselsättning och investeringar samt de 
finansiella systemens stabilitet, och ska ta 
hänsyn till de befintliga skillnaderna i 
ekonomisk och infrastrukturmässig 
utveckling mellan medlemsstater och 
enskilda regioner, inklusive 
landsbygdsregioner, bergsregioner, de 
yttersta randområdena och de mest 
svårtillgängliga regionerna.

Or. en

Ändringsförslag 101
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
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Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, omställningen till en 
digital och koldioxidneutral cirkulär 
ekonomi, hållbar mobilitet, 
gränsöverskridande konnektivitet, hållbar 
turism, hälsa, konkurrenskraft, resiliens, 
produktivitet, utbildning och kompetens, 
forskning och innovation, smart och 
hållbar tillväxt för alla, sysselsättning och 
investeringar, miljöskydd och en 
minskning av utsläppen av växthusgaser, 
samt de finansiella systemens stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 102
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, omställningen till en 
klimatneutral union senast 2050, den 
digitala omställningen, hälsa, 
konkurrenskraft, resiliens, produktivitet, 
utbildning och kompetens, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar samt 
de finansiella systemens stabilitet.

Or. en
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Ändringsförslag 103
Marco Campomenosi, Roman Haider

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 104
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 105
Cláudia Monteiro de Aguiar

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Turismen är en av de sektorer som drabbats hårdast av covid-19-pandemin.

Ändringsförslag 106
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillämpningsområdet för den facilitet som 
inrättas genom denna förordning ska vara 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, den gröna omställningen 
och den digitala omvandlingen, hälsa, 
mobilitet, transportinfrastrukturer, 
turism, konkurrenskraft, resiliens, 
produktivitet, utbildning och kompetens, 
forskning och innovation.



PE657.214v01-00 72/159 AM\1212442SV.docx

SV

finansiella systemens stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 107
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De politikområden som utgör 
tillämpningsområdet för faciliteten för 
återhämtning och resiliens ska inkludera 
åtgärder såsom
a) åtgärder som leder till en fullständig 
utfasning av fossila bränslen, maximering 
av energieffektiviteten och de potentiella 
koldioxidbesparingarna, bekämpning av 
energifattigdom, ökning av användningen 
av elektricitet från förnybara energikällor 
och väte, diversifiering och säkerställande 
av en trygg energiförsörjning samt 
uppnående av en stark integrering av 
tillämpningen av en cirkulär ekonomi,
b) åtgärder som förbättrar 
digitaliseringen av tjänster och den 
offentliga förvaltningen samt skapar en 
miljö som underlättar användningen av 
IKT och utvecklingen av smarta lösningar 
i alla företag från utvecklingen av IKT-
teknik till användningen av IKT-teknik,
c) åtgärder som stöder utvecklingen av 
nollutsläppsmobilitet och den 
infrastruktur som krävs för att främja 
sådana fordon och en 
mobilitetsvärdekedja, som förbättrar 
järnvägsinfrastruktur och rullande 
materiel på pendlingslinjer samt använder 
grönt väte för tillverkning eller 
användning av alternativa bränslen,
d) åtgärder för utbildning, livslångt 
lärande och vidareutbildning, inklusive 
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utveckling av nationella och regionala 
program för kompetensutveckling och 
omskolning för att stödja den digitala och 
gröna omställningen, inklusive särskilda 
program för anställda som riskerar att ha 
ett digitalt kompetensunderskott, lika 
möjligheter och tillgång för alla.

Or. en

Ändringsförslag 108
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 109
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för faciliteten 1. Det allmänna målet för faciliteten 
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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.

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

Or. en

Ändringsförslag 110
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för faciliteten 
ska vara att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
genom att förbättra medlemsstaternas 
resiliens och anpassningsförmåga, lindra 
krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser och stödja omställningen till 
en klimatneutral union senast 2050 och 
den digitala omställningen, och därigenom 
bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 
unionens ekonomier, öka sysselsättningen 
efter covid-19-krisen och främja hållbar 
tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 111
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
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Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 112
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 113
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 114
Cláudia Monteiro de Aguiar

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De yttersta randområdena har särskilda begränsningar som utgör hinder för deras utveckling 
och hindrar deras integration på den inre marknaden. De särskilda omständigheterna i de 
yttersta randområdena har erkänts i artikel 349 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 115
Marco Campomenosi, Roman Haider

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 116
Ciarán Cuffe

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att bygga in resiliens i 
unionens ekonomi finns det ett behov av 
att anta förebyggande politiska åtgärder 
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som mildrar inverkan av nuvarande och 
framtida kriser som drabbar de mest 
utsatta i samhället. Faciliteten för 
återhämtning och resiliens ska därför 
inriktas på att mildra de ekonomiska och 
sociala problem som orsakats av covid-19-
pandemin och bidra till att omvandla 
ekonomin till att lindra och anpassa sig 
till den pågående klimatkrisen och krisen 
för den biologiska mångfalden.
Den ska göra detta genom att främja 
tillräcklighetsåtgärder och åtgärder där 
klimat- och miljöskyddet frikopplas från 
den ekonomiska tillväxten, genom 
investeringar i offentliga tjänster som 
främjar social och miljömässig rättvisa, 
genom att främja jämställdheten mellan 
könen med tanke på den oproportionerligt 
stora inverkan sådana kriser har på 
kvinnor, genom att främja ett fullständigt 
genomförande av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och FN:s 
konvention om barnets rättigheter, och 
genom att bekämpa diskriminering på 
grundval av kön, ras eller etniskt 
ursprung, religion eller trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning.

Or. en

Ändringsförslag 117
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Faciliteten för återhämtning och 
resiliens ska avsätta 10 % av sina resurser 
till åtgärder för den biologiska 
mångfalden och 40 % till klimatåtgärder 
för att ligga i linje med det övergripande 
målet att 30 % av EU-budgetens utgifter 
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ska stödja klimatmålen, och därigenom 
främja uppnåendet av målen i den 
europeiska gröna given, unionens nya 
energi- och klimatmål för 2030, 
Parisavtalet och klimatneutralitet senast 
2050. För att bedöma klimat- och 
miljöutgifterna och för att respektera 
principen att ”inte orsaka skada” ska 
klimat- och miljöutgifterna spåras genom 
användning av de kriterier som fastställs i 
EU:s taxonomiförordning.

Or. en

Ändringsförslag 118
João Ferreira

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 främja projekt som gynnar deras 
utveckling, investeringar i produktiva och 
strategiska sektorer, däribland 
transporter, och spelar en strukturerande 
roll i fråga om att säkerställa allmänna, 
kostnadsfria offentliga tjänster av hög 
kvalitet. Detta särskilda mål ska 
eftersträvas med vederbörlig hänsyn till de 
berörda medlemsstaternas specifika 
utvecklingsstrategier och bidra på ett 
meningsfullt sätt genom omedelbara 
insatser mot effekterna av covid-19 samt 
offentliga investeringar som spelar en 
strukturerande roll i fråga om att 
säkerställa social och territoriell 
sammanhållning i medlemsstaterna och 
Europeiska unionen.

Or. pt
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Ändringsförslag 119
Ciarán Cuffe

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, 
vilka ska ligga helt i linje med målen i den 
europeiska gröna given och relaterad 
lagstiftning. Detta särskilda mål ska 
eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 120
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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. 
Detta särskilda mål ska eftersträvas i nära 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna och de lokala 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 121
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă
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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 
för finansiering av de projekt av 
gemensamt europeiskt intresse som avses i 
artikel 5a.

Or. en

Ändringsförslag 122
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 123
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Medel från program med delad 

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

Or. en

Ändringsförslag 124
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 125
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 126
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
avbryta tidsfristen för antagande av sådana 
beslut som avses i artikel 17.1 och 17.2 
eller om att hålla inne utbetalningar inom 
faciliteten.

1. I händelse av bristande efterlevnad 
av rättsstatsprincipen i enlighet med 
artikel 3 i denna förordning samt i något 
av de fall som anges i artikel 15.7 
i [förordningen om gemensamma 
bestämmelser] ska kommissionen genom 
en genomförandeakt anta ett beslut om att 
avbryta tidsfristen för antagande av sådana 
beslut som avses i artikel 17.1 och 17.2 
och/eller om att hålla inne utbetalningar 
inom faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 127
Marco Campomenosi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
avbryta tidsfristen för antagande av sådana 
beslut som avses i artikel 17.1 och 17.2 
eller om att hålla inne utbetalningar inom 
faciliteten.

1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] får rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
avbryta tidsfristen för antagande av sådana 
beslut som avses i artikel 17.1 och 17.2 
eller om att hålla inne utbetalningar inom 
faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 128
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
avbryta tidsfristen för antagande av sådana 
beslut som avses i artikel 17.1 och 17.2 
eller om att hålla inne utbetalningar inom 
faciliteten.

1. I händelse av betydande bristande 
efterlevnad i något av de fall som anges i 
artikel 15.7 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
kommissionen genom en genomförandeakt 
anta ett beslut om att avbryta tidsfristen för 
antagande av sådana beslut som avses i 
artikel 17.1 och 17.2 och/eller om att hålla 
inne utbetalningar inom faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 129
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I händelse av något av de fall som 2. I händelse av något av de fall som 



AM\1212442SV.docx 85/159 PE657.214v01-00

SV

anges i artikel 15.11 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska rådet, på 
förslag av kommissionen, genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om att 
upphäva det avbrott av tidsfristen eller det 
innehållande av utbetalningar som avses i 
föregående punkt.

anges i artikel 15.11 i [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
kommissionen genom en genomförandeakt 
anta ett beslut om att upphäva det avbrott 
av tidsfristen och/eller det innehållande av 
utbetalningar som avses i föregående 
punkt.

Or. en

Ändringsförslag 130
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla oanvända medel ska 
överföras i sin helhet till den reguljära 
fleråriga budgetramen och uteslutande 
användas för de medel inom den fleråriga 
budgetramen som har behövt undergå 
nedskärningar på grund av inrättandet av 
faciliteten för återhämtning och resiliens, 
främst på områdena forskning, 
digitalisering, utbildning och transport.

Or. en

Ändringsförslag 131
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas 
för varje medlemsstat för tilldelning av det 
belopp som avses i artikel 5.1 a med hjälp 
av den metod som anges i bilaga I, på 
grundval av befolkningsmängden, 
sänkningen av bruttonationalprodukten 
(BNP) per capita mellan 2019 och 2020 
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varje medlemsstat. och ökningen av den relativa 
arbetslösheten i varje medlemsstat från 
2019 till 2020.

Or. en

Ändringsförslag 132
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För perioden till och med den 
31 december 2022 ska kommissionen i 
enlighet med artikel 5.1 a ställa 334 950 
000 000 EUR till förfogande för 
tilldelning. Varje medlemsstat får lämna 
in ansökningar upp till deras högsta 
ekonomiska bidrag enligt artikel 10 för att 
genomföra sina planer för återhämtning 
och resiliens.

1. För perioden till och med den 
31 december 2022 ska kommissionen ställa 
två tredjedelar av det belopp som avses i 
artikel 5.1 a till förfogande för tilldelning 
till ansökningar från medlemsstater i 
enlighet med artiklarna 14–18 i kapitel III 
i denna förordning och en tredjedel till 
upphandlingsförfaranden i enlighet med 
artiklarna 18a och 18b.

Or. en

Ändringsförslag 133
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För perioden som börjar efter den 
31 december 2022 och pågår till och med 
den 31 december 2024 får kommissionen, 
om ekonomiska medel finns tillgängliga, 
anordna ansökningsomgångar anpassade 
till den europeiska planeringsterminens 
tidsplan. För detta ändamål ska 
kommissionen offentliggöra en preliminär 
tidsplan för de ansökningsomgångar som 
ska anordnas under perioden och för 
varje ansökningsomgång ange det belopp 

utgår
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som finns tillgängligt för tilldelning. 
Varje medlemsstat får för att genomföra 
sin plan för återhämtning och resiliens 
ansöka om ett belopp som högst 
motsvarar dess andel av det tillgängliga 
beloppet för tilldelning enligt bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 134
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Till och med den 31 december 2024 
får kommissionen på begäran av en 
medlemsstat bevilja den berörda 
medlemsstaten ett lånestöd för 
genomförandet av dess plan för 
återhämtning och resiliens.

1. Till och med den 31 december 2022 
får kommissionen på begäran av en 
medlemsstat bevilja den berörda 
medlemsstaten ett lånestöd för 
genomförandet av dess plan för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 135
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får begära ett lån 
vid samma tidpunkt som en plan för 
återhämtning och resiliens enligt artikel 15 
lämnas in, eller vid en annan tidpunkt till 
och med den 31 augusti 2024. I det senare 
fallet ska begäran åtföljas av en ändrad 
plan inklusive ytterligare delmål och mål.

2. En medlemsstat får begära ett lån 
vid samma tidpunkt som en plan för 
återhämtning och resiliens enligt artikel 15 
lämnas in, eller vid en annan tidpunkt till 
och med den 31 augusti 2022. I det senare 
fallet ska begäran åtföljas av en ändrad 
plan inklusive ytterligare delmål och mål.

Or. en
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Ändringsförslag 136
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 137
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 138
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet
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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 relevanta 
intressenter. 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.

Or. en

Ändringsförslag 139
Carles Puigdemont i Casamajó

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, med hänsyn tagen till deras 
regionala särdrag och egenskaper. 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.
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Or. en

Ändringsförslag 140
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 141
Marco Campomenosi

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 

2. Planerna för återhämtning och 
resiliens ska vara förenliga med de 
relevanta utmaningar och prioriteringar 
som fastställs av varje enskild 
medlemsstat för att stärka dess 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning, särskilt efter den 
inverkan krisen med covid-19-pandemin 
haft på deras respektive nationella 
ekonomiska sektorer.
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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.
22 […]

Or. en

Ändringsförslag 142
Carles Puigdemont i Casamajó

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 
rekommendationer och prioriteringar som 
fastställts inom den europeiska 
planeringsterminen, särskilt de som är 
relevanta för eller härrör från den gröna 
och digitala dubbla 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. Avslutningsvis ska 
planerna för återhämtning och resiliens 
vara förenliga med rättsstatsprincipen i 
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enlighet med artikel 2 i fördraget om 
Europeiska unionen.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ändringsförslag 143
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 unionens 
nya klimat- och energimål för 2030, målet 
om klimatneutralitet senast 2050 och 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.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 144
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ändringsförslag 145
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Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 omställningen till 
klimatneutralitet senast 2050 och den 
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.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Ändringsförslag 146
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De nationella planerna för 
återhämtning och resiliens ska fullt ut 
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respektera principen att ”inte orsaka 
skada”. Ingen verksamhet eller åtgärd 
som genomförs inom ramen för de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens ska undergräva målen i den 
europeiska gröna given, Parisavtalet eller 
målet med att uppnå klimatneutralitet 
senast 2050. För att operationalisera 
denna princip ska den uttömmande 
klimat- och miljöförteckningen i BILAGA 
III tillämpas, och kommissionen ska 
använda de kriterier som fastställs i EU:s 
taxonomiförordning. För att åstadkomma 
detta ges kommissionen befogenhet att 
anta en delegerad akt senast den 
31 december 2020 som ska komplettera 
denna förordning genom att fastställa 
riktlinjerna om principen att ”inte orsaka 
skada”, i den mening som avses i artikel 
2.17 i förordning (EU) 2019/2088 om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar som 
ska lämnas inom den finansiella 
tjänstesektorn och, för miljörelaterade 
frågor, i artikel 17 i förordning (EU) 
2020/852 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar (EU:s 
taxonomi).

Or. en

Ändringsförslag 147
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I enlighet med det mål att främja 
den sociala, ekonomiska och territoriella 
sammanhållningen som fastställs i denna 
förordning ska varje medlemsstat, i 
enlighet med sin institutionella och 
rättsliga ram, få till stånd ett partnerskap 
med behöriga regionala och lokala 
myndigheter. Medlemsstaterna ska 
uppmana dessa partner att delta i 
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utarbetandet av planer och genom hela 
genomförandet av sådana planer. 
Medlemsstaterna ska i lämpliga fall följa 
de principer som fastställts i den 
europeiska uppförandekoden för 
partnerskap (delegerad förordning 
240/2014). Alternativt ska kommissionen 
anta en delegerad akt som föreskriver en 
europeisk uppförandekod för partnerskap 
för att stödja och främja 
medlemsstaternas organisation av sådana 
partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 148
Josianne Cutajar

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 149
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2



AM\1212442SV.docx 97/159 PE657.214v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 150
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Planen för återhämtning och 
resiliens ska vara vederbörligen motiverad 
och underbyggd. Den ska särskilt innehålla 
följande delar:

3. Planen för återhämtning och 
resiliens ska vara vederbörligen motiverad 
och underbyggd och får vara skriven på 
ett av unionens regionala och nationella 
officiella språk. Den ska särskilt innehålla 
följande delar:

Or. en

Ändringsförslag 151
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 152
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) En förklaring av hur den 
(uppdaterade) integrerade nationella 
energi- och klimatplanen och 
kommissionens rekommendationer för 
den senare förväntas hanteras.

Or. en

Ändringsförslag 153
Markus Ferber

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 och 
bidrar till ökad ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och 
konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 154
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 155
Josianne Cutajar

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 156
Carles Puigdemont i Casamajó

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

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

(b) En förklaring av hur planen stärker 
tillväxtpotentialen, sysselsättningen, den 
regionala konvergensen och den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
resiliens, minskar krisens ekonomiska och 
sociala konsekvenser och förbättrar den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen och konvergensen.

Or. en

Ändringsförslag 157
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den rättvisa och 
gröna omställningen till klimatneutralitet 
senast 2050, unionens nya klimat- och 
energimål för 2030, de mål som fastställs i 
klimatlagförordningen och målen i den 
digitala omställningen, eller till de 
utmaningar som följer av dem. Närmare 
bestämt en förklaring av hur åtgärderna 
förväntas säkerställa att minst 40 % av det 
belopp som begärs för planen för 
återhämtning och resiliens bidrar till att 
integrera klimatåtgärder och 10 % går till 
åtgärder för biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 158
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 direkt förväntas bidra till den gröna 
och digitala omställningen och till de 
utmaningar som följer av den, utan några 
åtgärder som negativt påverkar 
möjligheten att uppnå ett klimatneutralt 
EU senast 2050.

Or. en

Ändringsförslag 159
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till omställningen 
till en digital och koldioxidneutral 
cirkulär ekonomi eller till att hantera de 
utmaningar som följer av den, i synnerhet 
om planen kommer att leda till en ökning 
av medlemsstatens utsläpp av 
växthusgaser, negativt påverka miljön 
eller öka de negativa yttre effekterna.

Or. en

Ändringsförslag 160
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En förklaring av hur åtgärderna i 
planen förväntas bidra till den gröna och 
digitala omställningen eller till de 
utmaningar som följer av den, i synnerhet 
rörande de nödvändiga investeringarna i 
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en infrastruktur för hållbara transporter 
och vidareutvecklingen av alternativa 
bränslen för alla transporttyper.

Or. en

Ändringsförslag 161
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 162
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En förklaring, på grundval av en 
konsekvensbedömning, 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.

Or. en

Ändringsförslag 163
Kathleen Van Brempt
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En förklaring av hur alla de 
planerade åtgärderna fullt ut respekterar 
principen att ”inte orsaka skada” i 
enlighet med artikel 14.2a och därmed 
beaktar den uttömmande klimat- och 
miljöförteckningen i bilaga III och EU:s 
taxonomiförordning.

Or. en

Ändringsförslag 164
Ciarán Cuffe

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En förklaring av hur planen 
kommer att bidra till målet med att uppnå 
jämställdhet mellan könen och minska 
den ekonomiska ojämlikheten.

Or. en

Ändringsförslag 165
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 
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komplexa infrastrukturinvesteringar vars 
utförandeperiod kräver en längre tidsram.

Or. en

Ändringsförslag 166
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 167
Markus Ferber

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 två år, 
och av investeringarna under en period på 
högst sju år.

Or. en

Ändringsförslag 168
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
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Artikel 15 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) De planerade investeringsprojekten 
och den relaterade investeringsperioden.

(e) De planerade investeringsprojekten 
och den relaterade investeringsperioden, 
inklusive en livscykelbedömning för 
investeringarna.

Or. en

Ändringsförslag 169
Markus Pieper

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Effektiva åtgärder för att 
säkerställa synligheten för EU:s 
finansiering och insynen för 
stödmottagarna. Inrättande av ett digitalt 
övervakningssystem för unionsmedel som 
ska införas av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 170
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I förekommande fall, information 
om befintlig eller planerad 
unionsfinansiering.

(g) I förekommande fall, information 
om befintlig eller planerad 
unionsfinansiering, med hänsyn tagen till 
den berörda medlemsstatens regionala 
särdrag.

Or. en
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Ändringsförslag 171
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Vilka kompletterande åtgärder som 
kan komma att behövas.

(h) Vilka kompletterande åtgärder som 
kan komma att behövas, såsom det 
vederbörliga införlivandet av direktiv som 
eventuellt inte har blivit vederbörligen 
införlivade av medlemsstaten före 
framläggningen av dess plan för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 172
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(i) En motivering av förenligheten av 
planen för återhämtning och resiliens med 
rättsstatsprincipen i enlighet med artikel 2 
i fördraget om Europeiska unionen och 
med unionens rättsliga ram.

Or. en

Ändringsförslag 173
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

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 
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och som inte är registrerade i 
skatteparadis som står med på rådets EU-
förteckning över icke samarbetsvilliga 
länder och territorier.

Or. en

Ändringsförslag 174
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) En bedömning av planens 
territoriella inverkan.

Or. en

Ändringsförslag 175
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Vid utarbetandet av sina förslag till 
planer för återhämtning och resiliens ska 
medlemsstaterna begära att kommissionen 
anordnar ett utbyte av god praxis och 
lärdomar som dragits för att göra det 
möjligt för alla medlemsstater att dra nytta 
av sina likars erfarenheter. 
Medlemsstaterna ska också begära tekniskt 
stöd inom ramen för instrumentet för 
tekniskt stöd i enlighet med förordningen 
därom.

Or. en

Ändringsförslag 176
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Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid utarbetandet av förslagen för 
deras plan för återhämtning och resiliens 
ska medlemsstaterna arbeta i nära 
partnerskap med regionala och lokala 
myndigheter, ekonomiska och 
miljömässiga partner samt 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället för att säkerställa en socialt 
rättvis, hållbar och framtidssäkrad 
strategi för återhämtning och resiliens 
som har brett stöd.

Or. en

Ändringsförslag 177
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Ej stödberättigade projekt

Konsumtionsutgifter och reguljära 
löpande budgetutgifter ska inte vara 
stödberättigande.

Or. en

Ändringsförslag 178
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Vid bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionen samarbeta nära med den 
berörda medlemsstaten. Kommissionen får 
komma med synpunkter eller begära 
ytterligare information. Den berörda 
medlemsstaten ska tillhandahålla den 
begärda ytterligare informationen och får 
vid behov revidera planen innan den 
officiellt lämnas in.

1. Vid bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionen samarbeta nära med den 
berörda medlemsstaten. Kommissionen ska 
komma med synpunkter eller begära 
ytterligare information. Den berörda 
medlemsstaten ska tillhandahålla den 
begärda ytterligare informationen och ska 
vid behov revidera planen innan den 
officiellt lämnas in.

Or. en

Ändringsförslag 179
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionen samarbeta nära med den 
berörda medlemsstaten. Kommissionen får 
komma med synpunkter eller begära 
ytterligare information. Den berörda 
medlemsstaten ska tillhandahålla den 
begärda ytterligare informationen och får 
vid behov revidera planen innan den 
officiellt lämnas in.

1. Vid bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionen samarbeta nära med den 
berörda medlemsstaten. Kommissionen får 
komma med synpunkter eller begära 
ytterligare information. Den berörda 
medlemsstaten ska tillhandahålla den 
begärda ytterligare informationen och ska 
vid behov revidera planen innan den 
officiellt lämnas in.

Or. en

Ändringsförslag 180
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen bedömer planen 
för återhämtning och resiliens och 
fastställer det belopp som ska tilldelas den 

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

berörda medlemsstaten, ska kommissionen 
beakta den analytiska information om den 
berörda medlemsstaten som finns 
tillgänglig rörande rättsstatsprincipen och 
inom den europeiska planeringsterminen 
samt den motivering och de delar som 
tillhandahållits av den berörda 
medlemsstaten, i enlighet med artikel 15.3, 
samt all annan relevant information, 
särskilt den som ingår i den berörda 
medlemsstatens nationella reformprogram 
och nationella energi- och klimatplan och 
information från det tekniska stöd som 
erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 181
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid bedömning av planen för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionen se till att alla åtgärder är 
förenliga med EU:s åtagande om 
klimatneutralitet senast 2050, och att 
minst 40 % av det belopp som begärs för 
planen för återhämtning och resiliens 
bidrar till integreringen av klimatåtgärder 
och 10 % till åtgärder rörande den 
biologiska mångfalden. Denna 
bedömning ska göras genom att tillämpa 
principerna i EU:s taxonomiförordning.

Or. en

Ändringsförslag 182
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Vid bedömningen av planen för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionen se till att alla åtgärder fullt 
ut respekterar principen att ”inte orsaka 
skada” i enlighet med artikel 14.2a och 
därmed beaktar den uttömmande klimat- 
och miljöförteckningen i bilaga III och 
EU:s taxonomiförordning.

Or. en

Ändringsförslag 183
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 184
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

omställningen eller tar itu med de 
utmaningar som följer av den, med särskild 
hänsyn tagen till de mål som fastställs i de 
nationella energi- och klimatplanerna 
(NECP), förordningen om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder, 
samt unionens nya klimat- och energimål 
för 2030 och delmålen på vägen mot 
klimatneutralitet senast 2050, i enlighet 
med vad som anges i 
klimatlagförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 185
Ciarán Cuffe

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 i synnerhet om 
planen kommer att leda till en ökning av 
medlemsstatens utsläpp av växthusgaser, 
negativt påverka miljön eller öka de 
negativa yttre effekterna.

Or. en

Ändringsförslag 186
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 

(b) Om planen innehåller åtgärder som 
effektivt bidrar till den gröna och digitala 
omställningen och tar itu med de 
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utmaningar som följer av den. utmaningar som följer av den, utan några 
åtgärder som negativt påverkar 
möjligheten att uppnå ett klimatneutralt 
EU senast 2050.

Or. en

Ändringsförslag 187
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 188
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 189
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt
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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.

Or. en

Ändringsförslag 190
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om planen förväntas ha en 
bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten.

(c) Om planen förväntas ha en 
bestående inverkan på den berörda 
medlemsstaten såväl som på alla dess 
regioner.

Or. en

Ändringsförslag 191
Ciarán Cuffe

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 192
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 193
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(f) Om planen för återhämtning och 
resiliens innehåller åtgärder för 
genomförandet av reformer och offentliga 
investeringsprojekt som utgör enhetliga 
insatser, såsom det vederbörliga 
införlivandet av direktiv som eventuellt 
inte har blivit vederbörligen införlivade av 
medlemsstaten före framläggningen av 
dess plan för återhämtning och resiliens 
och vars införlivande kan ha en positiv 
inverkan på dessa reformer.

Or. en

Ändringsförslag 194
Ciarán Cuffe
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid bedömningen av de planer för 
återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnat in får 
kommissionen ta hjälp av experter.

5. Vid bedömningen av de planer för 
återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnat in får 
kommissionen ta hjälp av experter, över 
vilka en fullständig förteckning ska 
offentliggöras på kommissionens 
webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 195
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid bedömningen av de planer för 
återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnat in får 
kommissionen ta hjälp av experter.

5. Vid bedömningen av de planer för 
återhämtning och resiliens som 
medlemsstaterna lämnat in ska 
kommissionen ta hjälp av experter.

Or. en

Ändringsförslag 196
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom två 
månader från det att medlemsstaten 
officiellt lämnat in planen för återhämtning 
och resiliens. Beslutet ska grundas på 
utvärderingen av planen för återhämtning 
och resiliens och på kommunikationen 
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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.

med den berörda medlemsstaten inklusive 
eventuella rättelser. Om kommissionen 
gör en positiv bedömning av en plan för 
återhämtning och resiliens ska det beslutet 
fastställa de reformer och 
investeringsprojekt som ska genomföras av 
medlemsstaten, inklusive delmål och mål, 
och det ekonomiska bidrag som tilldelas i 
enlighet med artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 197
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 198
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut inom fyra 

1. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut inom två 
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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.

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

Or. en

Ändringsförslag 199
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ekonomiska bidrag som avses i 
punkt 1 ska fastställas på grundval av de 
uppskattade totala kostnaderna för den plan 
för återhämtning och resiliens som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten, 
efter bedömning enligt kriterierna i artikel 
16.3. Det ekonomiska bidragets belopp ska 
fastställas på följande sätt:

3. Det ekonomiska bidrag som avses i 
punkt 1 ska fastställas på grundval av de 
uppskattade totala kostnaderna för den plan 
för återhämtning och resiliens som 
föreslagits av den berörda medlemsstaten 
såväl som på grundval av dess respekt för 
rättsstatsprincipen, efter bedömning enligt 
kriterierna i artikel 16.3. Det ekonomiska 
bidragets belopp ska fastställas på följande 
sätt:

Or. en

Ändringsförslag 200
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om planen för återhämtning och 
resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 

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

16.3 får inget ekonomiskt bidrag beviljas 
den berörda medlemsstaten och punkt 5 i 
denna artikel ska gälla.

Or. en

Ändringsförslag 201
Markus Ferber

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.

Or. en

Ändringsförslag 202
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 203
Markus Ferber

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

Or. en

Ändringsförslag 204
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 205
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om planen för återhämtning och 
resiliens, inbegripet relevanta delmål och 
mål, helt eller delvis inte längre kan uppnås 
av den berörda medlemsstaten på grund av 
objektiva omständigheter, får den berörda 
medlemsstaten lämna en motiverad 
begäran till kommissionen om att ändra 

1. Om planen för återhämtning och 
resiliens, inbegripet relevanta delmål och 
mål, helt eller delvis inte längre kan uppnås 
av den berörda medlemsstaten på grund av 
objektiva omständigheter, ska den berörda 
medlemsstaten lämna en motiverad 
begäran till kommissionen om att ändra 
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eller ersätta de beslut som avses i artikel 
17.1 och 17.2. I detta syfte får 
medlemsstaten föreslå en ändrad eller en 
ny plan för återhämtning och resiliens.

och/eller ersätta de beslut som avses i 
artikel 17.1 och 17.2. I detta syfte ska 
medlemsstaten föreslå en ändrad eller en 
ny plan för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 206
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 207
Marco Campomenosi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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kommissionens slutsatser har meddelats.

Or. en

Ändringsförslag 208
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 209
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Program med europeiskt mervärde

1) Fram till och med den 31 juli 2022 ska 
kommissionen inleda offentliga 
anbudsförfaranden för projekt med 
europeiskt mervärde.
2) Medfinansieringsgraden för 
projektförslagen får inte överstiga 50 %.
3) Högst 5 000 000 000 EUR kan erhållas 
för enskilda projekt.
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4) Kommissionen ska bedöma lämpliga 
projekt inom tre månader efter det att 
förslaget inkommit.
5) Kommissionen ska bedöma de 
mottagna projektförslagen genom att 
tillämpa standarder motsvarande dem 
som anges för bedömningen av de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens.
6) Kommissionen ska bedöma 
stödberättigande utifrån de kriterier som 
anges i artikel 18b.

Or. en

Ändringsförslag 210
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 18b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18b
Program med europeiskt mervärde – 

stödberättigande
 Projekten inom denna ram ska maximera 
mervärdet för och inverkan på unionen 
och ska stödja unionens politiska mål av 
strategiskt europeiskt intresse som har en 
gränsöverskridande dimension, ska 
omfatta minst två medlemsstater och ska 
stärka den långsiktiga konkurrenskraften 
i unionen som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 211
Markus Ferber

Förslag till förordning
Kapitel 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiskt mervärde

Or. en

Ändringsförslag 212
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 213
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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 ska lämna in en sådan 
begäran om utbetalning till kommissionen 
två gånger per år. Kommissionen ska inom 
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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.

två månader efter mottagandet av begäran 
bedöma huruvida de relevanta delmål och 
mål som anges i det beslut som avses i 
artikel 17.1 har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. Vid bedömningen 
ska även den operativa överenskommelse 
som avses i artikel 17.6 beaktas. 
Kommissionen får ta hjälp av experter.

Or. en

Ändringsförslag 214
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 215
Markus Pieper
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 216
Marco Campomenosi

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 217
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 218
Marco Campomenosi

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om den berörda medlemsstaten 
inte har gjort några konkreta framsteg 
med avseende på relevanta delmål och 
mål inom arton månader från dagen för 
antagandet av det beslut som avses i 
artikel 17.1, ska beloppet för det 
ekonomiska bidraget annulleras i enlighet 
med artikel 14.1 i budgetförordningen.

utgår

Kommissionen ska fatta ett beslut om 
annullerande av det ekonomiska bidraget 
efter att ha gett den berörda 
medlemsstaten möjlighet att lämna sina 
synpunkter inom två månader från det att 
bedömningen att det inte har gjorts några 
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konkreta framsteg har meddelats.

Or. en

Ändringsförslag 219
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Rättsstatsprincipen

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.

Or. en

Ändringsförslag 220
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20 Medlemsstatens rapportering inom 
den europeiska planeringsterminen

20 Medlemsstatens rapportering inom 
den europeiska planeringsterminen och 
med avseende på respekten för 
rättsstatsprincipen

Or. en

Ändringsförslag 221
Marco Campomenosi

Förslag till förordning
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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.

Or. en

Ändringsförslag 222
Markus Ferber

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 
rapportera om framsteg mot slutförandet av 
planen för återhämtning och resiliens.

Or. en
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Ändringsförslag 223
Carles Puigdemont i Casamajó

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 om de framsteg som gjorts när 
det gäller att uppfylla planen för 
återhämtning och resiliens med avseende 
på respekten för rättsstatsprincipen och 
inom den europeiska planeringsterminen, 
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.

Or. en

Ändringsförslag 224
Josianne Cutajar

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

Ändringsförslag 225
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens delegerade akt i 
enlighet med artikel 17 till 
Europaparlamentet och rådet utan onödigt 
dröjsmål. Den berörda medlemsstaten får 
begära att kommissionen tar bort känslig 
eller konfidentiell information vars 
utlämnande skulle äventyra allmänintresset 
i medlemsstaten. I sådana fall ska 
kommissionen samarbeta med 
parlamentet och rådet om hur den 
borttagna informationen kan göras 
tillgänglig för medlagstiftaren på ett 
konfidentiellt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 226
Ciarán Cuffe

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 

1. Kommissionen ska översända de 
planer för återhämtning och resiliens som 
godkänts i kommissionens 
genomförandeakt i enlighet med artikel 17 
till Europaparlamentet och rådet senast en 
månad efter mottagandet.
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utlämnande skulle äventyra 
allmänintresset i medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 227
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 228
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får delta i 
kommunikationsverksamhet för att 
säkerställa att unionens finansiering 
synliggörs i samband med det ekonomiska 
stöd som avses i den berörda planen för 
återhämtning och resiliens, bland annat 
genom gemensam 
kommunikationsverksamhet med de 
berörda nationella myndigheterna.

2. Kommissionen får delta i 
kommunikationsverksamhet för att 
säkerställa att unionens finansiering 
synliggörs i samband med det ekonomiska 
stöd som avses i den berörda planen för 
återhämtning och resiliens, bland annat 
genom gemensam 
kommunikationsverksamhet med de 
berörda nationella myndigheterna, där 
medlemsstaternas samtliga officiella 
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språk ska användas.

Or. en

Ändringsförslag 229
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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.

Or. en

Ändringsförslag 230
Carles Puigdemont i Casamajó

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, regional och lokal nivå, 
särskilt i samband med åtgärder som 
finansieras genom unionsfonder, både 
under planering och genomförande.

Or. en
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Ändringsförslag 231
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) optimera samordningsmekanismer 
för att undvika dubbelarbete, och

(b) optimera samordningsmekanismer 
för att undvika dubbelarbete, med särskild 
inriktning på subsidiariteten inom 
medlemsstaterna, och

Or. en

Ändringsförslag 232
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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.

Or. en

Ändringsförslag 233
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

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

instrument som inrättas genom denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 234
Ciarán Cuffe

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Publicera bedömningskriterier för 
att bedöma projekt utifrån deras 
europeiska mervärde och prioritera deras 
slutförande. I transportsektorn skulle 
sådana projekt bidra till att färdigställa 
sant europeiska nätverk och undvika ett 
lapptäcke av nationella strategier. Dessa 
projekt ska även ha en bestående positiv 
inverkan på EU:s ekonomi och 
samhällen.

Or. en

Ändringsförslag 235
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 236
Dorien Rookmaker

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporteringssystemet ska 
säkerställa att data från övervakningen av 
genomförandet av verksamheten och 
resultat samlas in ändamålsenligt, 
resurseffektivt och i rätt tid. För detta 
ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagarna av 
unionens medel.

2. Rapporteringssystemet ger en 
inblick i realtid i facilitetens förvaltning 
och genomförande och är tillgängligt för 
alla EU-medborgare. Detta garanterar 
insynen i de resurser som används. 
Rapporteringssystemet ska säkerställa att 
data från övervakningen av genomförandet 
av verksamheten och resultat samlas in 
ändamålsenligt, resurseffektivt och i rätt 
tid. För detta ändamål ska proportionella 
rapporteringskrav ställas på mottagarna av 
unionens medel.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att alla lämpliga resurser görs tillgängliga för förvaltning och kontroll av 
faciliteten. Att ge inblick i realtid i programmets status är en bra början på att förbättra 
ansvarsskyldigheten och insynen.

Ändringsförslag 237
Markus Ferber

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.

Or. en
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Ändringsförslag 238
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Årsrapporten ska innehålla 
information om de framsteg som gjorts 
med alla de berörda medlemsstaternas 
planer för återhämtning och resiliens inom 
faciliteten, både enskilt och för unionen 
som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 239
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 240
Markus Ferber

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:

Or. en
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Ändringsförslag 241
Markus Ferber

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.

Or. en

Ändringsförslag 242
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid rapporteringen av den 
verksamhet som avses i punkt 2 får 
kommissionen efter vad som är lämpligt 
använda innehållet i de relevanta 
dokument som officiellt antagits av 
kommissionen inom den europeiska 
planeringsterminen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 243
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 244
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med en oberoende 
utvärdering av genomförandet av denna 
förordning två år efter att den har trätt i 
kraft, och med en oberoende 
efterhandsutvärdering senast tre år efter 
utgången av 2024.

Or. en

Ändringsförslag 245
Markus Ferber

Förslag till förordning
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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 
vad gäller alla mål och åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 246
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 247
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Efterhandsutvärderingen ska bestå 
av en övergripande bedömning av de 
instrument som inrättas genom denna 
förordning och ska innehålla information 
om dess inverkan på lång sikt, med hänsyn 
tagen till de lärdomar som dragits efter 
ikraftträdandet och de första fyra åren av 
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genomförandet av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 248
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a
Budgetkontroll

1. Senast den 1 mars efter utgången av 
varje budgetår ska kommissionens 
räkenskapsförare till revisionsrätten 
överlämna byråns preliminära 
redovisningar av faciliteten, åtföljda av 
rapporten om budgetförvaltningen och 
den ekonomiska förvaltningen under 
budgetåret. Kommissionens 
räkenskapsförare ska också sända 
rapporten om budgetförvaltningen och 
den ekonomiska förvaltningen till 
ledamöterna i Europaparlamentet och 
rådet senast den 31 mars följande år.
2. Efter att ha mottagit revisionsrättens 
iakttagelser i fråga om myndighetens 
preliminära räkenskaper i enlighet med 
artikel 129 i budgetförordningen ska 
kommissionen upprätta myndighetens 
slutliga räkenskaper och överlämna dem 
till styrelsen för yttrande.
3. Kommissionen ska, på 
Europaparlamentets begäran och i 
enlighet med artikel 146.3 i 
budgetförordningen, lägga fram alla 
uppgifter som behövs för att förfarandet 
för beviljande av ansvarsfrihet för det 
berörda budgetåret ska kunna fungera 
väl.
4. Europaparlamentet ska före den 15 maj 
år N + 2, på rekommendation av rådet 
som ska fatta sitt beslut med kvalificerad 
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majoritet, bevilja myndigheten 
ansvarsfrihet för genomförande av den 
budget som inbegriper intäkter från 
Europeiska unionens allmänna budget 
och behöriga myndigheter för budgetår N.
5. Den slutliga redovisningen ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 249
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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.

Or. en

Ändringsförslag 250
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vidta 2. Kommissionen ska på ett 
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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.

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

Or. en

Ändringsförslag 251
Carles Puigdemont i Casamajó

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 vidta 
informations- och kommunikationsåtgärder 
avseende de instrument som inrättas genom 
denna förordning, dess åtgärder och 
resultat. Alla språk i unionen, även de som 
inte är unionens officiella språk men som 
är officiella i medlemsstaterna, ska 
användas och garanteras. Ekonomiska 
medel som anslagits för de instrument som 
inrättas genom denna förordning ska också 
bidra till den övergripande 
kommunikationen av unionens politiska 
prioriteringar, i den mån de har anknytning 
till de mål som avses i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 252
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När de marknadsför åtgärderna 
och deras resultat ska mottagarna av 
unionsfinansiering involvera de 
ledamöter av Europaparlamentet som 
kommer från samma region som 
mottagarna.

Or. en

Ändringsförslag 253
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 254
Markus Ferber

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metod för beräkning av det högsta Metod för beräkning av det högsta 
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ekonomiska bidraget (dvs. det icke 
återbetalningspliktiga ekonomiska stödet) 
per medlemsstat inom faciliteten

ekonomiska bidraget (dvs. det icke 
återbetalningspliktiga ekonomiska stödet) 
och det maximala lånestödet per 
medlemsstat inom faciliteten

Or. en

Ändringsförslag 255
Markus Ferber

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det inverterade värdet av BNP per 
capita

– Minskningen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
mellan 2019 och 2020

Or. en

Ändringsförslag 256
Markus Ferber

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Medelvärdet av arbetslösheten de 
senaste 5 åren jämfört med medelvärdet i 
EU (2015–2019)

– Ökningen av arbetslösheten från 
2019 till 2020

Or. en

Ändringsförslag 257
Markus Ferber

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Senast [EUT: ange 1 månad efter 
ikraftträdandet av denna förordning] ska 
kommissionen anta en delegerad akt som 
i detalj anger fördelningen av medel i 
enlighet med artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 258
Markus Ferber

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För det inverterade värdet av BNP 
per capita gäller ett tak på 150 % av 
medelvärdet i EU.

– För minskningen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
mellan 2019 och 2020 gäller ett tak på 
150 % av medelvärdet i EU.

Or. en

Ändringsförslag 259
Markus Ferber

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För ett enskilt lands arbetslöshet 
gäller en största avvikelse på 150 % från 
medelvärdet i EU.

– För ökningen av arbetslösheten 
från 2019 till 2020 gäller ett tak på 150 % 
av medelvärdet i EU.

Or. en

Ändringsförslag 260
Markus Ferber

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det högsta ekonomiska bidraget till en 
medlemsstat från faciliteten () definieras 
enligt följande:

utgår

där
FS (ekonomiskt stöd) är det tillgängliga 
totalanslaget inom faciliteten enligt 
artikel 5.1 a, och

är fördelningsnyckeln för medlemsstat i, 
enligt definitionen

där

där

är fördelningsnyckeln för land i,

är bruttonationalprodukt per capita 2019 i 
land i,

2019 års vägda 
medelbruttonationalprodukt per capita i 
EU-27-medlemsstaterna,

är den totala befolkningen 2019 i land i,

är den totala befolkningen 2019 i EU-27-
medlemsstaterna

är medelarbetslösheten åren 2015–2019 i 
land i

är medelarbetslösheten åren 2015–2019 i 
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EU-27
Metoden ger följande andel och belopp 
för det högsta ekonomiska bidraget per 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 261
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna vägledning för 
bedömning är att tillsammans med 
förordningen utgöra en grund på vilken 
kommissionen – på ett öppet och rättvist 
sätt – ska kunna bedöma medlemsstaternas 
förslag till planer för återhämtning och 
resiliens och fastställa det ekonomiska 
bidraget i enlighet med målen och alla 
andra relevanta krav i denna förordning. 
Vägledningen utgör särskilt grunden för 
tillämpning av bedömningskriterierna och 
fastställandet av det ekonomiska bidrag 
som avses i artikel 16.3 respektive artikel 
17.3.

Syftet med denna vägledning för 
bedömning är att tillsammans med denna 
förordning och de principer som fastställs 
i EU:s taxonomiförordning utgöra en 
grund på vilken kommissionen – på ett 
öppet och rättvist sätt – ska kunna bedöma 
medlemsstaternas förslag till planer för 
återhämtning och resiliens och fastställa 
det ekonomiska bidraget i enlighet med 
målen och alla andra relevanta krav i denna 
förordning. Vägledningen utgör särskilt 
grunden för tillämpning av 
bedömningskriterierna och fastställandet av 
det ekonomiska bidrag som avses i artikel 
16.3 respektive artikel 17.3.

Or. en

Ändringsförslag 262
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 16.3 ska 
kommissionen bedöma betydelsen av och 

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

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:

Or. en

Ändringsförslag 263
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Bilaga II – led 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 eller tar itu med de utmaningar 
som följer av den, och i synnerhet om 
planen kommer att leda till en ökning av 
medlemsstatens utsläpp av växthusgaser, 
negativt påverka miljön eller öka de 
negativa yttre effekterna.

Or. en

Ändringsförslag 264
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Bilaga II – led 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 den gröna och digitala 
omställningen och tar itu med de 
utmaningar som följer av den, utan några 
åtgärder som negativt påverkar 
möjligheten att uppnå ett klimatneutralt 
EU senast 2050.

Or. en
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Ändringsförslag 265
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Förslag till förordning
Bilaga II – led 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 den rättvisa och gröna 
omställningen till klimatneutralitet senast 
2050, EU:s delmål och de nationella 
delmål som fastställs i 
klimatlagförordningen och målen med 
den digitala omställningen, eller tar itu 
med de utmaningar som följer av dem.

Or. en

Ändringsförslag 266
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Bilaga II – led 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.

Or. en

Ändringsförslag 267
Marco Campomenosi, Roman Haider

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 

(d) Om planen förväntas bidra till att 
stärka tillväxtpotentialen, sysselsättningen 
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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 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.

Or. en

Ändringsförslag 268
Marco Campomenosi, Roman Haider

Förslag till förordning
Bilaga II – led 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.

Or. en

Ändringsförslag 269
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 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.

Or. en

Ändringsförslag 270
Ciarán Cuffe
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 6

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.

Or. en

Ändringsförslag 271
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 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.

Or. en

Ändringsförslag 272
Ciarán Cuffe

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – stycke 3 – led 2.1 – stycke 1 – stycke 8
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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 
officiellt antagit inom den europeiska 
planeringsterminen, och planen utgör inte 
ett tillräckligt svar på den berörda 
medlemsstatens ekonomiska och sociala 
situation.

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

Or. en

Ändringsförslag 273
Markus Ferber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 274
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska beakta följande vid 
bedömningen enligt detta kriterium:

Kommissionen ska beakta följande och 
säkerställa att planerna för återhämtning 
och resiliens är förenliga med EU:s 
taxonomiförordning vid bedömningen 
enligt detta kriterium:
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Or. en

Ändringsförslag 275
Ciarán Cuffe

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
upprätta klimat- och miljövänliga system 
och till att fasa ut fossila bränslen från 
ekonomin i enlighet med målen för 
minskning av utsläppen av växthusgaser 
för 2030 och 2050,

Or. en

Ändringsförslag 276
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eller och

Or. en

Motivering

Kriterierna för den gröna och den digitala omställningen bör bedömas oberoende av 
varandra. Åtgärder på det ena området bör inte kompensera för eller undergräva åtgärder på 
det andra.

Ändringsförslag 277
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

eller och

Or. en

Ändringsförslag 278
Ciarán Cuffe

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– genomförandet av de planerade 
åtgärderna förväntas i hög grad bidra till att 
hantera de utmaningar som uppstår till 
följd av omställningen till en 
koldioxidneutral cirkulär ekonomi 
och/eller en digital ekonomi,

Or. en

Ändringsförslag 279
Markus Ferber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 280
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA III
Vid bedömning av planerna för 
återhämtning och resiliens ska 
kommissionen se till att alla de åtgärder 
som ingår i planerna fullt ut respekterar 
principen att ”inte orsaka skada”.
Inför denna bedömning ska 
kommissionen åtminstone se till att inga 
planer godkänns som innehåller åtgärder 
som antingen anges i artikel 17 i EU:s 
taxonomiförordning eller som är 
förtecknade i nedanstående uttömmande 
klimat- och miljöförteckning:
1. Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen.
2. Avveckling, drift, anpassning eller 
uppförande av kärnkraftverk.
3. Vattenkraft, med undantag för 
investeringar för förbättring av befintliga 
installationers hållbarhet.
4. Grödobaserade biodrivmedel och 
ohållbar bioenergi.
5. Investeringar i deponering av avfall.
6. Investeringar i installationer för 
förbränning av avfall, oberoende av om 
det gäller särskilda förbränningsugnar 
eller samförbränning i andra 
anläggningar såsom cementugnar.
7. Investeringar för att minska 
växthusgasutsläppen från den verksamhet 
som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG (artikel 6 i Eruf).
8. Fordon med förbränningsmotor.
9. Utbyggnad av luftfartskapaciteten.
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10. Utbyggnad av motorvägar.
11. Maritima fartyg som drivs av 
kondenserad naturgas och diesel, med 
undantag för investeringar för att 
modifiera befintliga fartyg så att de 
betydligt förbättrar sin energieffektivitet 
och sina utsläpp av växthusgaser.
12. Infrastruktur för fossil gas 
(kondenserad naturgas/komprimerad 
naturgas) för transporter.
13. Producenter av kemikalier med 
undantag för säkra och hållbara 
kemikalier.
14. Textilindustrin såvida den inte 
uppfyller strikta hållbarhets- och 
människorättskriterier.
15. Boskapsuppfödning, såvida den inte 
är organisk eller extensiv (<0,7/hektar).
16. Verksamheter med levande djur för 
experimentella och vetenskapliga syften, 
om inte efterlevnad av den europeiska 
konventionen om skydd av ryggradsdjur 
som används för försöks- och annat 
vetenskapligt ändamål kan garanteras.
17. Avverkning (skogsbruk och sågverk), 
med undantag för sammanhängande 
vegetationstäcke/naturnära.
18. Fiske och beredning av fisk, såvida 
detta inte utförs med fartyg på under 
12 meter, inom ramen för fiske med en 
plan för småskaligt fiske, och respekterar 
den vetenskapligt fastställda maximala 
hållbara avkastningen.
19. Vattenbruk och beredning, med 
undantag för extensiva halvnaturliga 
våtmarker eller slutna system med 
återcirkulerande vatten som använder 
helt växtbaserat foder.
20. Investeringar av företag som 
registrerats i EU:s förteckning över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet.
21. Investeringar i företag med en 
bakgrund av miljömässiga, 
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människorättsliga och arbetsrättsliga 
missförhållanden och brott, eller 
korruption.

Or. en

Ändringsförslag 281
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Bilaga III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IV

Or. en

Ändringsförslag 282
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Bilaga III– led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Det totala antalet och en 
förklaring av de reformer som genomförts 
av medlemsstaterna, både enskilt och som 
helhet, såsom det vederbörliga 
införlivandet av direktiv som 
medlemsstaten inte har införlivat före 
antagandet av dess plan för återhämtning 
och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 283
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Bilaga III– led cb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Den berörda medlemsstatens 
respekt för rättsstatsprincipen.

Or. en


