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KORTFATTAD MOTIVERING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 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, 
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 2

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att EU:s ekonomi snabbt ska 
återhämta sig krävs investeringar 
i färdigutvecklade projekt som har goda 
möjligheter att stödja tillväxt och 
skapandet av arbetstillfällen. De 
identifierade behoven, 
investeringseftersläpningarna och 
befintliga mogna projekt som kommer att 
utveckla transportinfrastrukturen 
erbjuder stora möjligheter i detta 
avseende.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Faciliteten bör bidra till 
slutförandet av de primära avsnitten och 
knutpunkterna i TEN-T-stomnätet och, 
där det behövs, komplettera nationell 
finansiering eller finansiering från 
Fonden för ett sammanlänkat Europa och 
de regionalpolitiska medlen. Stödet bör 
säkerställa ett snabbt slutförande av de 
avsnitt som fastställs i arbetsplanerna för 
TEN-T-korridoren och prioritera de 
arbeten som kan genomföras under 
perioden 2021–2023.

Or. en

Ändringsförslag 5

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 

(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 
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befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat.

befolkningsmängden, inversen av 
bruttonationalprodukten (BNP) per capita 
och den relativa arbetslösheten i varje 
medlemsstat, som justeras för att 
återspegla arbetskraftsrelaterade 
migrationsströmmar mellan 
medlemsstaterna. 

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Vid utarbetandet och 
genomförandet av planerna för 
återhämtning och resiliens och när det 
gäller att föreslå reformer och 
investeringar bör medlemsstaterna beakta 
artikel 107 i EUF-fördraget och ramen 
för statligt stöd och dess begränsningar. 
En välfungerande inre marknad och dess 
regler för konkurrens och statligt stöd 
gynnar de europeiska konsumenterna och 
företagen och är nödvändiga för att 
undvika otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen. Kommissionen bör därför 
fortsätta att fullgöra sin roll enligt 
fördragen för att säkerställa lika villkor 
på den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) På grund av kortsiktigheten och 
betoningen på nationella anslag 
i genomförandet av faciliteten för 
återhämtning och resiliens finns det en 
risk att genomförandet av medlen 
prioriteras endast för att hålla tidsfristen 
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framför kontrollen av det ursprungliga 
syftet med medlen. 

Or. en

Ändringsförslag 8

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, hållbar rörlighet, 
gränsöverskridande konnektivitet, hälsa, 
konkurrenskraft, resiliens, produktivitet, 
utbildning och kompetens, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 
alla, sysselsättning och investeringar samt 
de finansiella systemens stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 9

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 varje medlemsstat.

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

Or. en



PA\1208665SV.docx 9/10 PE653.990v01-00

SV

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 22 – 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 nivå för att uppnå målen 
för de instrument som inrättas genom 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 22 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

där där

𝛼𝑖 är fördelningsnyckeln för land i, 𝛼𝑖 är fördelningsnyckeln för land i,
𝐺𝐷𝑃𝑖𝑃𝐶 är bruttonationalprodukt per capita 
2019 i land i,

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑃𝐶 är bruttonationalprodukt per capita 
2019 i land i,

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

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

𝑝𝑜𝑝𝑖 är den totala befolkningen 2019 i land i, 𝑝𝑜𝑝𝑖 är den totala befolkningen 2019 i land i,
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𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈 är den totala befolkningen 2019 i EU-
27-medlemsstaterna

𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈 är den totala befolkningen 2019 i EU-
27-medlemsstaterna

𝑈𝑖 är medelarbetslösheten åren 2015–2019 
i land i

𝑈𝑖 är medelarbetslösheten åren 2015–2019 
i land i som är justerad för att visa de 
arbetskraftsrelaterade 
migrationsströmmarna mellan 
medlemsstaterna

𝑈𝐸𝑈 är medelarbetslösheten åren 2015–2019 
i EU-27

𝑈𝐸𝑈 är medelarbetslösheten åren 2015–2019 
i EU-27

Or. en


