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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for 
Retfærdig Omstilling
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (COM(2020)0022) og 
det ændrede forslag (COM(2020)0460),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 175, tredje afsnit, og artikel 322, stk. 1, litra a), 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0007/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– efter høring af Revisionsretten,

– efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– efter høring af Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelser fra Budgetudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget 
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og 
Turismeudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A9-0135/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1



PE648.609v04-00 6/333 RR\1210220DA.docx

DA

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af 
investeringsplanen12 for et bæredygtigt 
Europa, der i forbindelse med 
samhørighedspolitikken yder målrettet 
finansiering under mekanismen for 
retfærdig omstilling til at tackle de 
økonomiske og sociale omkostninger ved 
omstillingen til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi, hvor de resterende 
drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen med hensyn til at 
begrænse den globale temperaturstigning 
til under 1,5 °C samt til FN's mål for 
bæredygtig udvikling og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder ved at 
koncentrere Unionens finansiering om 
grønne målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske, sociale og 
miljømæssige omkostninger ved 
omstillingen til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi, hvor de resterende 
drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner, idet der tages 
hensyn til konsekvenserne af covid-19-
pandemien.

__________________ __________________
11 COM(2019)0640 af 11.12.2019. 11 COM(2019)0640 af 11.12.2019.
12 COM(2020)0021 af 14.1.2020. 12 COM(2020)0021 af 14.1.2020.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
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vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målsætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger for de regioner, 
der er stærkt afhængige af fossile 
brændsler — navnlig kul, brunkul, tørv til 
energiforbrug og olieskifer — eller 
drivhusgasintensive industrier. En sådan 
situation skaber ikke blot en risiko for en 
omstilling i flere hastigheder i Unionen for 
så vidt angår klimaindsatsen, men også for 
voksende forskelle mellem regionerne, 
navnlig for regionerne i den yderste 
periferi, fjerntliggende områder, 
øområder og geografisk ugunstigt stillede 
områder samt for områder med 
affolkningsproblemer, hvilket er til skade 
for målsætningerne om social, økonomisk 
og territorial samhørighed.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig, inkluderende 
og socialt acceptabel for alle. Derfor skal 
både Unionen og medlemsstaterne og deres 
regioner tage hensyn til dens økonomiske, 
sociale og miljømæssige konsekvenser lige 
fra starten og anvende alle mulige 
instrumenter til at afbøde de negative 
konsekvenser. Unionens budget spiller i 
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spiller i den forbindelse en vigtig rolle. den forbindelse en vigtig rolle med hensyn 
til at sikre, at ingen lades i stikken.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale, 
økonomiske og miljømæssige 
konsekvenser, navnlig for arbejdstagere, 
der påvirkes af processen, af at gøre 
Unionen klimaneutral senest i 2050 ved at 
samle EU-budgettets udgifter til 
klimarelaterede og sociale målsætninger på 
regionalt plan, fremme en bæredygtig 
økonomi, grønne job og folkesundhed.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde og kompensere for 
de negative virkninger af 
klimaomstillingen ved at støtte de mest 
berørte territorier og den pågældende 
arbejdsstyrke samt at fremme en 
velafbalanceret socioøkonomisk 
omstilling, som bekæmper social 
usikkerhed og et ustabilt erhvervsklima. I 
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finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi, ved at genskabe 
naturaktiver og ved at afbøde de negative 
konsekvenser for beskæftigelsen og 
levestandarden. Dette afspejles i den 
specifikke målsætning for FRO, som er 
fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klima- og miljøindsatsen. 
Midler fra FRO's egen finansieringsramme 
kommer i tillæg til og oven i de 
investeringer, der er nødvendige for at nå 
det overordnede mål om, at 30 % af 
Unionens budgetudgifter skal bidrage til 
klimamålene. Midler, der overføres på 
frivillig basis fra EFRU og ESF+, kan 
bidrage fuldt ud til opfyldelsen af dette 
mål.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken. Oprettelsen af 
FRO bør ikke føre til nedskæringer i eller 
tvungne overførsler fra de andre 
samhørighedsfonde.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er eller 
indtil for nylig har været stærkt afhængige 
af fossile brændsler eller 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter, 
som skal udfases, eller som er nødt til at 
tilpasse sig som følge af omstillingen til 
klimaneutralitet, og som mangler de 
finansielle midler til at gøre dette. FRO bør 
derfor dække alle medlemsstater, men 
fordelingen af dens finansielle midler bør 
fokusere på de hårdest ramte territorier 
og afspejle medlemsstaternes evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at klare omstillingen til klimaneutralitet, 
med særligt fokus på de mindst udviklede 
regioner, regionerne i den yderste periferi, 
bjergrige områder, øer, tyndtbefolkede, 
landlige, fjerntliggende og geografisk 
ugunstigt stillede områder, hvis ringe 
befolkningstal gør energiomstillingen til 
klimaneutralitet vanskeligere at 
gennemføre, og under hensyntagen til den 
enkelte medlemsstats udgangspunkt.

Ændringsforslag 9
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at udstikke passende finansielle 
rammer for FRO bør Kommissionen 
fastsætte den årlige fordeling af de 
disponible bevillinger pr. medlemsstat 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst baseret på 
objektive kriterier.

(9) For at udstikke passende finansielle 
rammer for FRO bør Kommissionen 
fastsætte den årlige fordeling af de 
disponible bevillinger pr. medlemsstat 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst baseret på 
objektive kriterier. Medlemsstaterne bør 
sikre, at kommuner og byer har direkte 
adgang til FRO-midlerne, som skal være 
til rådighed for dem, alt efter deres 
objektive behov.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klimamæssige, 
miljømæssige og sociale forpligtelser og 
prioriteter. Listen over investeringer bør 
omfatte dem, der støtter mennesker, 
lokalsamfund og de lokale økonomier og 
er bæredygtige på lang sigt, idet der tages 
hensyn til alle målsætningerne i den 
europæiske grønne pagt og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. 
De finansierede projekter bør bidrage til en 
gradvis og fuldstændig omstilling til en 
bæredygtig, klimaneutral, forureningsfri 
og cirkulær økonomi. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer 
eller udvinding af disse faste fossile 
brændsler, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. 
For så vidt angår omdannelse af sektorer 
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emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

med høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye aktiviteter gennem 
indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at den 
kvalificerede beskæftigelse opretholdes og 
styrkes og en forringelse af miljøet undgås. 
Der bør også lægges særlig vægt på 
aktiviteter, der fremmer innovation og 
forskning inden for avancerede og 
bæredygtige teknologier, samt inden for 
digitalisering, konnektivitet og intelligent 
og bæredygtig mobilitet, forudsat at 
sådanne foranstaltninger hjælper med at 
afbøde de negative bivirkninger af en 
omstilling til og bidrager til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi under 
hensyntagen til den enkelte medlemsstats 
økonomiske, sociale og energimæssige 
særegenheder. Betydningen af kultur, 
uddannelse og opbygning af fællesskab 
for omstillingsprocessen bør også 
imødekommes med aktiviteter, der 
fokuserer på arven efter minedrift.

__________________ __________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank 
(COM(2018)0773).

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering, 
omskoling og uddannelse af de berørte 
arbejdstagere og jobsøgende, navnlig 
kvinder, med henblik på at hjælpe dem 
med at tilpasse sig nye 
beskæftigelsesmuligheder og opnå nye 
kvalifikationer, der passer til den grønne 
økonomi, samt yde hjælp til jobsøgende og 
deres aktive inklusion på arbejdsmarkedet. 
Fremme af social samhørighed bør være 
et vejledende princip for tildeling af støtte 
under FRO.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
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der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig 
bør støtte til produktive investeringer i 
andre virksomheder end SMV'er 
begrænses til virksomheder i områder, der 
er udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og 
c), i TEUF.

der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF, og hvis de resulterer i 
skabelse og fastholdelse af et betydeligt 
antal job. Enhver sådan investering bør 
anføres som sådan i den relevante 
territoriale plan for retfærdig omstilling, 
være bæredygtig og, hvor det er relevant, i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, og princippet om 
energieffektivitet først. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF.

__________________ __________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Støtte til produktive investeringer i 
andre virksomheder end SMV'er via FRO 
bør begrænses til mindre udviklede 
regioner og overgangsregioner, jf. artikel 
102, stk. 2, i forordning nr..../... 
[forordningen om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO på frivillig basis styrkes 
med supplerende finansiering fra EFRU og 
ESF+. De respektive beløb, der overføres 
fra EFRU og ESF+, bør være i 
overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv og målbar gennemførelse af 
en omstillingsproces i et specifikt område 
med henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i dialog med 
arbejdsmarkedets parter og i samarbejde 
med de relevante interessenter i 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet i artikel 6 i 
forordning (EU) .../... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser] og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med og eventuelt ud over deres nationale 
energi- og klimaplaner. Med henblik herpå 
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udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

bør Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
Unionens klimamål for 2030 og en 
klimaneutral økonomi senest i 2050, 
navnlig med hensyn til omlægning eller 
lukning af anlæg, der omfatter produktion 
af fossile brændsler eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter, samtidig 
med at beskæftigelsesmulighederne i de 
berørte områder bevares og udvides for at 
undgå social udstødelse. Der bør tages 
hensyn til skærpende omstændigheder 
såsom arbejdsløshedsrater og faldende 
befolkningstal. Disse territorier bør 
defineres præcist og svare til NUTS 3-
regioner eller bør være dele deraf. Planerne 
bør indeholde en detaljeret beskrivelse af 
disse territoriers udfordringer, behov og 
muligheder og identificere den type 
operationer, der er behov for, på en måde, 
der sikrer en sammenhængende udvikling 
af klimaresistente økonomiske aktiviteter, 
der også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den europæiske grønne 
pagt. Kun investeringer i 
overensstemmelse med omstillingsplanerne 
bør modtage finansiel støtte fra FRO. De 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
bør være en del af programmerne (støttet af 
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EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden eller 
FRO, alt efter omstændighederne), der 
godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte menneskene, økonomien 
og miljøet i territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning, og for at 
sikre overholdelse af høje sociale og 
miljømæssige standarder og fremme af 
arbejdstagerdeltagelse. Eftersom målene 
for denne forordning bedre kan nås på EU-
plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger 
i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til menneskene, økonomien 
og miljøet i territorier, der står over for 
alvorlige socioøkonomiske udfordringer 
som følge af omstillingsprocessen hen 
imod opfyldelsen af Unionens 2030-mål 
for energi og klima og en klimaneutral 
økonomi i Unionen inden 2050.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner, mennesker, 
virksomheder og andre interessenter 
mulighed for at håndtere de sociale, 
beskæftigelsesmæssige, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi" senest i 2050 og 
delmålene for 2030 i overensstemmelse 
med målene i Parisaftalen.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
11 270 459 000 EUR i løbende priser, som 
kan forhøjes, alt efter tilfældet, med 

2. De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
25 358 532 750 EUR i 2018-priser 
("hovedstol") og må ikke overføres fra 
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yderligere midler, der er afsat på Unionens 
budget, og med andre midler i 
overensstemmelse med den gældende 
basisretsakt.

tildelingerne af midler fra andre fonde, 
der er omfattet af forordning (EU).../... 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser]. Hovedstolen kan forhøjes, 
alt efter tilfældet, med yderligere midler, 
der er afsat på Unionens budget, og med 
andre midler i overensstemmelse med den 
gældende basisretsakt.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den årlige fordeling mellem 
medlemsstaterne af det beløb, der er 
omhandlet i stk. 1, indgår i den i artikel 3, 
stk. 3, omhandlede kommissionsafgørelse i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I.

3. Efter anmodning fra en 
medlemsstat stilles det beløb, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 1, første 
afsnit, også til rådighed for årene 2025-
2027. De respektive årlige fordelinger 
mellem medlemsstaterne af det beløb, der 
er omhandlet i denne artikels stk. 1, indgår 
for hver periode i den i artikel 3, stk. 3, 
omhandlede kommissionsafgørelse i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
Grønt belønningssystem

18 % af de samlede beløb, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, 
og artikel 3a, stk. 1, første afsnit, fordeles 
i overensstemmelse med hastigheden, 
hvormed medlemsstaterne reducerer deres 
drivhusgasemissioner, divideret med deres 
seneste gennemsnitlige BNI.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3c
Særlige bevillinger til regionerne i den 

yderste periferi og til øer
1 % af de samlede beløb, der er omhandlet 
i artikel 3, stk. 2, første afsnit, og artikel 
3a, stk. 1, første afsnit, skal være en 
særlig bevilling til øer, og 1 % skal være 
en særlig bevilling til regionerne i den 
yderste periferi, jf. artikel 349 i TEUF, 
som gives til de pågældende 
medlemsstater.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive og bæredygtige 
investeringer i mikrovirksomheder og 
SMV'er, herunder nystartede virksomheder 
og bæredygtig turisme, som fører til 
jobskabelse, modernisering, økonomisk 
diversificering og omstilling

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder og i udvikling af de 
eksisterende, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester, 
som fører til jobskabelse
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) investeringer i social infrastruktur, 
som fører til jobskabelse og økonomisk 
diversificering

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter, herunder på 
universiteter og offentlige 
forskningsinstitutioner, og fremme af 
overførsel af avancerede og markedsparate 
teknologier

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi og de tilhørende 
systemer, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet, 
energilagringsteknologier og bæredygtig 
vedvarende energi, når det fører til 
jobskabelse og fastholdelse af bæredygtig 
beskæftigelse i betydeligt omfang
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i intelligent og 
bæredygtig mobilitet og miljøvenlig 
transportinfrastruktur

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) investeringer i projekter til 
bekæmpelse af energifattigdom, navnlig i 
socialt boligbyggeri, og fremme af 
energieffektivitet, en klimaneutral tilgang 
og lavemissionsfjernvarme i de mest 
berørte regioner

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering, digital 
innovation og digital konnektivitet, 
herunder digitalt landbrug og 
præcisionslandbrug

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende f) investeringer i grøn infrastruktur 
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regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

og projekter vedrørende regenerering og 
dekontaminering af anlæg, forladte 
industrigrunde og nye anvendelser, når 
princippet om, at forureneren betaler, 
ikke kan anvendes

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) tilvejebringelse og udvikling af 
sociale og offentlige ydelser af almen 
interesse

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) investeringer i kultur, uddannelse 
og opbygning af fællesskab, herunder 
udnyttelse af den materielle og 
immaterielle minearv og 
fællesskabsknudepunkter

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering, omskoling og 
uddannelse af arbejdstagere og jobsøgende

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende, 
støtte til aktiv aldring og indkomststøtte til 
arbejdstagere, der befinder sig i en 
overgangsfase mellem job

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende, 
navnlig kvinder, personer med handicap 
og sårbare grupper

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og 
c), i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

Derudover kan FRO i mindre udviklede 
regioner og overgangsregioner, jf. artikel 
102, stk. 2, i forordning (EU).../... [den 
nye forordning om fælles bestemmelser], 
yde støtte til produktive investeringer i 
andre virksomheder end SMV'er, forudsat 
at sådanne investeringer er godkendt som 
en del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra 
h). Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling med henblik på at 
skabe nye job, og når de opfylder sociale 
mål om jobskabelse, ligestilling mellem 
kønnene og ligeløn og miljømål, og når de 
letter omstillingen til en klimaneutral 
økonomi uden at støtte udflytning i 
overensstemmelse med artikel 60, stk. 1, i 
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forordning nr..../... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til denne forordnings 
artikel 7, stk. 2, litra i), og at de opfylder 
de øvrige betingelser i dette stykkes andet 
afsnit. Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/201416;

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/201416, undtagen i tilfælde, hvor 
vanskelighederne skyldes 
energiomstillingsprocessen, eller hvor 
vanskelighederne begyndte efter den 15. 
februar 2020 og skyldes covid-19-krisen

__________________ __________________
16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 

16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
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indre marked i henhold til traktatens artikel 
107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

indre marked i henhold til traktatens artikel 
107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, transport, 
distribution, lagring eller forbrænding af 
fossile brændsler, medmindre de er 
forenelige med stk. 1a

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i 
bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor der 
er mindst to bredbåndsnet af tilsvarende 
kategori.

e) investeringer i 
bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor 
markedet leverer tilsvarende løsninger til 
kunderne på konkurrencemæssige vilkår

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer i andre virksomheder 
end SMV'er, som indebærer overførsel af 
job og produktionsprocesser fra én 
medlemsstat til en anden eller til et 
tredjeland

Ændringsforslag 44
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) operationer i en NUTS 2-region, 
hvor der er planlagt åbning af en ny kul-, 
brunkuls- eller olieskifermine eller af et 
tørveudvindingsområde, eller genåbning 
af en midlertidigt nedlukket kul-, 
brunkuls- eller olieskifermine eller et 
tørveudvindingsområde i programmets 
løbetid.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset denne forordnings artikel 5, stk. 1, 
litra d), kan Kommissionen for regioner, 
der er stærkt afhængige af udvinding og 
forbrænding af kul, brunkul, olieskifer 
eller tørv, godkende territoriale planer for 
retfærdig omstilling, som omfatter 
investeringer i aktiviteter med relation til 
naturgas, forudsat at disse aktiviteter er 
miljømæssigt bæredygtige i henhold til 
artikel 3 i forordning (EU) nr..../2020 
[klassificeringsforordningen] og opfylder 
følgende kumulative betingelser:
a) anvendes som en 
overgangsteknologi, der erstatter kul, 
brunkul, tørv eller olieskifer
b) falder inden for grænserne for 
bæredygtig tilgængelighed eller er 
forenelige med anvendelsen af ren brint, 
biogas og biomethan
c) bidrager til Unionens miljømål 
vedrørende afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer ved at fremskynde den 
fuldstændige udfasning af kul, brunkul, 
tørv eller olieskifer
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d) medfører betydelige reduktioner af 
drivhusgasemissioner og luftforurening 
og øger energieffektiviteten
e) bidrager til at tackle 
energifattigdom
f) ikke hindrer udviklingen af 
vedvarende energikilder i de berørte 
territorier og er kompatible og i synergi 
med en senere anvendelse af vedvarende 
energikilder.
I behørigt begrundede tilfælde kan 
Kommissionen også godkende 
investeringer, der ikke er miljømæssigt 
bæredygtige i henhold til artikel 3 i 
forordning (EU) nr..../2020 
[klassificeringsforordningen], hvis de 
opfylder alle de øvrige betingelser, der er 
fastsat i dette stykkes første afsnit, og 
medlemsstaten i den territoriale plan for 
retfærdig omstilling kan begrunde 
behovet for at støtte disse aktiviteter og 
påviser sammenhængen mellem disse 
aktiviteter og Unionens energi- og 
klimamålsætninger og -lovgivning samt 
med sin nationale energi- og klimaplan.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier eller økonomiske aktiviteter 
befinder sig, på grundlag af de territoriale 
planer for retfærdig omstilling, der er 
fastlagt i henhold til artikel 7 og godkendt 
af Kommissionen som led i et program 
eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Medmindre den behørigt begrunder sin 
manglende godkendelse, godkender 
Kommissionen et program, hvor de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt udpeget, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan, målet om klimaneutralitet i 
2050, dens mellemliggende trin i 2030 og 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO, skal mindst svare til 
halvanden gang størrelsen af støtten fra 
FRO til denne prioritet, eksklusive de i 
artikel 3a, stk. 1, omhandlede midler, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne. Disse midler kan 
suppleres med de midler, der på frivillig 
basis er overført i overensstemmelse med 
artikel [21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
skal overføres til FRO-prioriteten, må 
ikke overstige halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet. De 
midler, der overføres fra EFRU og ESF+, 
beholder deres oprindelige mål og indgår 
i niveauerne for den tematiske 
koncentration i EFRU og ESF+.
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Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. FRO er udformet med henblik på 
de mest sårbare lokalsamfund i hver 
region, og støtteberettigede projekter, som 
finansieres via FRO, og som bidrager til 
det specifikke mål i artikel 2, 
medfinansieres derfor med op til 85 % af 
de relevante omkostninger.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/2014 17 , eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante lokale og regionale 
myndigheder fra de pågældende territorier i 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet i artikel 6 i 
forordning (EU) .../... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser] og, hvor det er 
relevant, med bistand fra EIB og EIF, 
udarbejde en eller flere territoriale planer 
for retfærdig omstilling, som dækker et 
eller flere berørte territorier, der svarer til 
niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EU) 
2016/206617 eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændsler og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
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industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

__________________ __________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
opfyldelse af Unionens 2030-klimamål og 
opnåelse af en klimaneutral økonomi 
senest i 2050, herunder en tidsplan for de 
vigtigste omstillingstrin, som er i 
overensstemmelse med den seneste udgave 
af den nationale energi- og klimaplan

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1, herunder 
indikatorer såsom arbejdsløshedsraten og 
affolkningsraten

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en konsekvensvurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger i forbindelse med 
omstillingen eller lukningen af 
drivhusgasintensive aktiviteter i disse 
territorier samt udfordringerne med 
hensyn til energifattigdom

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, demografiske, økonomiske, 
sundhedsmæssige og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer, når det er relevant

Ændringsforslag 56
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over 
sådanne operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser vil overstige det 
forventede antal job, der skabes uden 
investeringen

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en vejledende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser vil overstige det 
forventede antal job, der skabes uden 
investeringen

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser] og, når det er 
relevant, EIB og EIF.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt 

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative.
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af Kommissionen.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i 
forhold til resultaterne.

På grundlag af programmets endelige 
performancerapport kan Kommissionen 
foretage finansielle korrektioner i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Overgangsbestemmelser

Medlemsstaterne er omfattet af en 
overgangsperiode indtil ... [et år fra 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden] til udarbejdelse og 
vedtagelse af de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. Alle medlemsstater 
er fuldt ud berettiget til støtte i henhold til 
denne forordning i overgangsperioden, og 
Kommissionen tager ikke hensyn hertil, 
når den overvejer afgørelser om frigørelse 
eller tab af finansiering.
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10b
Revision

Senest ved afslutningen af 
midtvejsrevisionen af den næste flerårige 
finansielle ramme gennemgår 
Kommissionen gennemførelsen af FRO 
og vurderer, om det er hensigtsmæssigt at 
ændre dens anvendelsesområde i 
overensstemmelse med eventuelle 
ændringer i forordning 2020/... 
[klassificeringsforordningen], Unionens 
klimamål som fastsat i forordning (EU) 
2020/... [den europæiske klimalov] og 
udviklingen i gennemførelsen af 
handlingsplanen for bæredygtig 
finansiering. På dette grundlag 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt 
ledsaget af lovgivningsforslag.
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BEGRUNDELSE

A. Indledning

I de lovgivningsforslag, der vedrører anvendelsen af samhørighedspolitikkens midler i 
perioden 2021-2027, vil en af de hovedmålsætninger, som vil fremme EU's investeringer, 
være et "grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, 
investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til 
klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring". Dette har til formål at gennemføre 
Parisaftalen. Desuden skal 25 % af de samlede FFR-udgifter anvendes til klimarelaterede 
aktiviteter. 

Den europæiske grønne pagt styrker i endnu højere grad EU's engagement i en grønnere 
fremtid med en ny vækstpolitik for Europa med det ambitiøse mål at opnå klimaneutralitet 
inden 2050, hvilket er et mål, som Det Europæiske Råd godkendte den 12. december 2019. 

På vejen mod en grøn økonomi og klimaneutralitet er der imidlertid særlige problemer, som 
vi hurtigst muligt skal forholde os til. Der er f.eks. et stort antal regioner, som stadig er 
afhængige af fossile brændsler og drivhusgasintensive industriprocesser. Disse regioners 
omstilling til en klimaneutral økonomi er derfor en enorm udfordring. Økonomiske aktiviteter 
med høje intensitetsniveauer for drivhusgasemissioner, eller som er baseret på produktion og 
anvendelse af fossile brændsler såsom kul og brunkul, vil uvægerligt opleve tilbagegang i det 
økonomiske output og beskæftigelsesniveauet. Andre sektorer med høje niveauer af 
drivhusgasemissioner vil skulle opgive deres kulstofintensive processer: De vil skulle 
gennemgå en omstilling. Desuden vil en række arbejdspladser, som indirekte afhænger af 
ovennævnte aktiviteter, nu også skulle gennemgå en omstilling; ellers risikerer de at ophøre 
med at eksistere. Alle disse ændringer vil have en direkte indvirkning på menneskers liv og 
vil uvægerligt skabe en bred vifte af sociale udfordringer.

Ordføreren glæder sig derfor meget over, at Kommissionen ved at forelægge et særskilt nyt 
udkast til forordning om oprettelse af en fond for retfærdig omstilling i finansieringsperioden 
efter 2020 har rettet sin opmærksomhed mod disse sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer og tilkendegivet, at det er vigtigt med en fælles EU-reaktion på behovet for en 
retfærdig omstilling. 

Ordføreren mener imidlertid, at dette forslag, der udgør det første lovgivningsmæssige forslag 
til gennemførelse af prioriteterne i den europæiske grønne pagt og indgår i investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa, stadig kræver visse ændringer, tilføjelser og tilpasninger. 
Ordføreren er især bekymret over den samfundsøkonomiske indvirkning af 
omstillingsprocessen hen imod en klimaneutral økonomi og er af den faste overbevisning, at 
EU er nødt til at gennemføre omstillingen uden at lade ulighederne mellem regionerne vokse 
yderligere, og uden at nogen borger bliver ladt i stikken.

B. Opbygningen af mekanismen for retfærdig omstilling

Ordføreren glæder sig over mekanismen for retfærdig omstillings tresøjlestruktur, der består 
af Fonden for Retfærdig Omstilling, den særlige ordning under InvestEU og lånefaciliteten 
for den offentlige sektor hos EIB-Gruppen. Fonden for Retfærdig Omstilling vil primært blive 
anvendt til at yde tilskud, og dens fokus vil være på økonomisk diversificering og omskoling 
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og aktiv inklusion af arbejdstagere og jobsøgende, mens de to andre søjler vil hhv. tiltrække 
private investeringer og geare offentlig finansiering. 

Ordføreren påpeger også, at Fonden for Retfærdig Omstilling gennemføres ved delt 
forvaltning i tæt samarbejde med nationale, regionale og lokale myndigheder og interessenter, 
da dette sikrer ejerskab over omstillingsstrategien. Overholdelse af partnerskabsprincippet er 
også af afgørende betydning, da det sikrer, at de økonomiske og sociale partnere høres om 
programmerings- og gennemførelsesmæssige spørgsmål.

C. Anvendelsesområdet for støtten

Ordføreren glæder sig over, at den foreslåede FRO vil støtte aktiviteter inden for økonomisk 
diversificering, omskoling af arbejdstagere og miljømæssig genopretning. Dette er en bred 
vifte af aktiviteter, der bl.a. omfatter investeringer i: SMV'er, FoI, energirelateret teknologi og 
infrastruktur, digitalisering, regenerering, den cirkulære økonomi, opkvalificering og 
omskoling af arbejdstagere samt bistand til og inklusion af jobsøgende. Listen over aktiviteter 
burde imidlertid have et endnu bredere anvendelsesområde for at sætte regioner, mennesker, 
virksomheder og andre interessenter i stand til effektivt at tackle de sociale, økonomiske og 
miljømæssige konsekvenser af omstillingen til en klimaneutral økonomi. 

Ordføreren ønsker at udelukke FRO-finansiering af investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, når job og produktionsprocesser overføres fra én medlemsstat til en anden eller til et 
tredjeland. Ordføreren tilslutter sig desuden at udelukke investeringer i forbindelse med 
fossile brændsler, men mener, at investeringer i aktiviteter i relation til især naturgas bør være 
berettiget til finansiering på visse strenge betingelser.

D. Budget

Ordføreren glæder sig over, at den foreslåede FRO vil fremme energiomstillingen og støtte en 
langt bredere vifte af aktiviteter under tre brede kategorier: social støtte, økonomisk 
revitalisering og landskabsretablering. Ordføreren glæder sig ligeledes over Kommissionens 
ændrede forslag, som foreslår et væsentligt højere budget og flere midler fra EU's 
genopretningsinstrument. Da EU's ambitiøse politiske mål kun kan nås ved hjælp af et 
ambitiøst budget, er der imidlertid behov for endnu flere midler, og disse bør ikke bringe 
finansieringen af de øvrige samhørighedsfonde i fare. Derudover kan FRO-midlerne suppleres 
med overførsler fra EFRU og ESF+ på frivillig basis.

Desuden mener ordføreren, at den ekstra indsats, som medlemsstaterne gør, og som 
nedbringer emissionerne ud over målet, bør belønnes. Ordføreren støtter derfor indførelsen af 
incitamenter såsom et grønt belønningssystem, som belønner de medlemsstater, der reducerer 
deres drivhusgasemissioner hurtigere, med ekstra bevillinger. Ordføreren mener, at der også 
bør lægges særlig vægt på øer og på regionerne i den yderste periferi, så der sikres en særlig 
bevilling til dem. 

E. Konklusion

Denne betænkning er resultatet af intensive drøftelser og kompromiser. Ordføreren vil især 
gerne takke skyggeordførerne fra de øvrige politiske grupper og ordførerne for udtalelser fra 
de fem associerede udvalg og yderligere to rådgivende udvalg. Ordføreren ser nu frem til 
intensive interinstitutionelle forhandlinger efter sommerferien.
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UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for 
Retfærdig Omstilling
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Siegfried Mureşan

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 57

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter fuldt ud Fonden for Retfærdig Omstilling i overensstemmelse med 
Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 
og egne indtægter1.

I den beslutning opfordrer Europa-Parlamentet Kommissionen til at "sikre, at den næste FFR 
er i fuld overensstemmelse med Parisaftalen, og understreger, at der er et presserende behov 
for at foretage endnu et kvantespring i den politiske og finansielle indsats med henblik på at 
nå målene heri samt en retfærdig omstilling til en kulstofneutral økonomi baseret på de 
højeste sociale kriterier, således at hverken mennesker eller regioner lades i stikken". 

Ordføreren mener, at Fonden for Retfærdig Omstilling skal styrkes gennem en øget tildeling 
af midler for at sætte den i stand til at nå sine ambitiøse mål. Finansiering fra FRO bør være 
tilgængelig uafhængigt af andre af EU's struktur- og investeringsfonde. Ordføreren mener 
derfor, at selv om det er nødvendigt at sikre den højeste grad af komplementaritet mellem EU-
midler, bør adgang til FRO ikke være betinget af, at andre samhørighedsfonde "matcher", af 
følgende årsager:

1. FRO er et supplerende instrument til de andre, der anvendes inden for rammerne af 
EU's samhørighedspolitik. Den vil spille en central rolle i overvindelsen af en af de 
største udfordringer på vejen til klimaneutralitet. I overensstemmelse med fondens 
politiske betydning bør dens funktion og tildeling af midler derfor være så uafhængig 
som muligt af de andre finansieringsinstrumenter, samtidig med at 
komplementariteten med dem bevares.

2. Anmodningen om at matche FRO's bevilling med tilsvarende strukturfondsmidler 
foregriber anvendelsen af de respektive midler. Det bør være op til medlemsstaterne at 

1 Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne 
indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger (2019/2833(RSP)).
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beslutte, hvordan de fordeler deres nationale rammebeløb på grundlag af deres 
økonomiske, sociale og territoriale karakteristika, og forudsat at denne tildeling er i 
overensstemmelse med EU's retlige rammer. Ved at kræve matchning af FRO-
bevillinger med midler fra samhørighedspolitikken vil vi pålægge medlemsstaterne en 
supplerende betingelse og dermed skabe en ekstra byrde.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12 , der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen om at begrænse 
den globale temperaturstigning til under 
1,5° C og FN's mål for bæredygtig 
udvikling ved at koncentrere Unionens 
finansiering om grønne målsætninger samt 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

_________________ _________________
11 COM(2019)0640 final af 11.12.2019. 11 COM(2019)0640 final af 11.12.2019.
12 COM(2020)0021 af 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 af 14.1.2020.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være inklusiv og socialt 
acceptabel for alle, mindske uligheder og 
ikke lade nogen i stikken. Derfor bør både 
Unionen og medlemsstaterne samt de 
forskellige regionale og lokale aktører 
tage hensyn til dens miljømæssige, sociale, 
arbejdsmarkedsrelaterede og økonomiske 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser og forstærke de 
positive konsekvenser såsom oprettelse af 
nye, ordentlige og bæredygtige 
arbejdspladser eller forbedring af 
luftkvaliteten. Unionens budget spiller i 
den forbindelse en vigtig rolle.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling ved at mobilisere 
mindst 1 bio. EUR til støtte for 
bæredygtige investeringer over de næste 
10 år over EU's budget og tilhørende 
instrumenter navnlig støtte arbejdstagere 
og borgere i de regioner, som er berørt af 
omstillingen og samtidig supplere 
foranstaltninger til grøn omstilling i de 
relevante programmer under den flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser, navnlig for 
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arbejdstagere, der er påvirket af 
processen, af at gøre Unionen klimaneutral 
senest i 2050 ved at samle EU-budgettets 
udgifter til klimarelaterede og sociale 
målsætninger på regionalt plan.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er ikke alene at afbøde og 
kompensere for de negative virkninger af 
klimaomstillingen, men også at skabe og 
styrke de fremtidige positive virkninger 
ved at støtte de mest berørte territorier 
samt de mennesker, der bor der, og 
navnlig de berørte arbejdstagere, og at 
bidrage til at opnå en retfærdig omstilling 
til klimaneutralitet senest i 2050. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
lette og virke som katalysator for 
virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering, repositionering 
og modernisering af den lokale økonomi 
og afbøde de negative konsekvenser for 
beskæftigelsen og levestandarden. Dette 
afspejles i den specifikke målsætning for 
FRO, som er fastsat på samme niveau og er 
anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser]. Der bør også 
ydes støtte til territorier, hvor der sker 
vigtige strukturelle ændringer efter 
udfasningen af mineaktiviteterne.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Anvendelse af EU-støtte og -
finansiering gennem FRO bør sikre, at 
alle støtteberettigede projekter i de enkelte 
medlemsstater er i overensstemmelse med 
Unionens ansvar for at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050;

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt, bør samhørighedspolitikken 
og FRO yde et vigtigt bidrag til at integrere 
klimaindsatsen. Midler fra FRO's egen 
finansieringsramme kommer i tillæg til og 
oven i de investeringer, der er nødvendige 
for at nå det overordnede mål om, at 25 % 
af Unionens budgetudgifter skal bidrage til 
klimamålene. Midler, der overføres fra 
EFRU og ESF+ på frivillig basis, kan 
bidrage yderligere til opfyldelsen af dette 
mål og lette den grønne omstilling og 
samtidig bidrage fuldt ud til nye job af høj 
kvalitet, inklusiv bæredygtig vækst og 
regional udvikling.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I lyset af covid 19-pandemien og 
for at vise Unionens engagement med 
hensyn til at opnå økonomisk 
genopretning på en bæredygtig 
udviklingskurs er det nødvendigt, at den 
næste flerårige finansielle ramme og 
genopretningsplanen for Europa 
medfører en forhøjelse af det beløb, der er 
afsat til FRO. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) FRO's midler bør stå i forhold til 
dens ambitiøse mål. For at afbøde 
virkningerne af omstillingen til 
klimaneutralitet bør FRO have en særskilt 
finansiel tildeling, der er uafhængig af 
tildelingen til andre EU-struktur- og 
investeringsfonde. Adgangen til FRO bør 
ikke være betinget af overførsler fra andre 
EU-fonde. En sådan uafhængig adgang 
vil gøre det muligt for FRO at fungere 
hensigtsmæssigt, levere de forventede 
resultater og skabe forudsigelighed for 
støttemodtagerne.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) FRO's midler alene vil ikke være 
tilstrækkelige til at tackle alle 
udfordringerne i forbindelse med 
omstillingen til klimaneutralitet. Derfor 
bør midlerne fra FRO supplere de midler, 
der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken. De frivillige 
bidrag, der overføres fra EFRU og ESF + 
til FRO, berører ikke andre mål for 
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samhørighedspolitikken og finansielle 
tildelinger, der er afsat til andre mål 
under EFRU og ESF +. De bidrag, der 
overføres, bør ikke overstige 20 % af de 
ressourcer, som oprindeligt blev tildelt en 
medlemsstat for EFRU og ESF+.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Finansieringsrammen udgør det 
primære referencebeløb for Europa-
Parlamentet og Rådet under den årlige 
budgetprocedure, jf. artikel [17] i den 
interinstitutionelle aftale [mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig 
økonomisk forvaltning]+ og kan forhøjes 
efter afgørelse truffet af 
budgetmyndigheden. Derudover kan 
finansieringsrammen for FRO øges med 
yderligere bidrag fra medlemsstaterne og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt og udgøre 
eksterne formålsbestemte indtægter ud 
over de tilfælde, der er fastsat i artikel 21, 
stk. 2, litra a), i finansforordningen.
_____________
+ Henvisningen ajourføres om nødvendigt 
i overensstemmelse med den nye 
interinstitutionelle aftale for perioden 
2021-2027.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral (8) Omstillingen til en klimaneutral 
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økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer og 
i mindre udstrækning af 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter, 
som skal udfases, eller som er nødt til at 
tilpasse sig som følge af omstillingen til 
klimaneutralitet, og som mangler de 
finansielle midler til at gøre dette. FRO bør 
derfor dække alle medlemsstater, men 
fordelingen af dens finansielle midler bør 
støtte medlemsstater i nød på basis af 
deres finansielle kapacitet til at foretage 
de nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet. Der bør 
lægges særlig vægt på øområder eller 
tyndt befolkede og fjerntliggende 
områder, hvor det er en større udfordring 
at gennemføre energiomstillingen til 
klimaneutralitet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Horisontale finansielle regler, der 
vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet 
med hjemmel i artikel 322 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, offentlige 
indkøb, priser, indirekte gennemførelse og 
sikrer kontrol med de finansielle aktørers 
ansvar. Regler, der vedtages med hjemmel i 
artikel 322 i TEUF, vedrører også 
beskyttelsen af Unionens budget i tilfælde 
af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet, idet overholdelsen heraf 
er en væsentlig forudsætning for sund 
økonomisk forvaltning og effektiv EU-
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finansiering.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I overensstemmelse med forordning 
(EU).../... [EU-genopretningsinstrumentet 
(ERI)] og inden for rammerne af de midler, 
der er tildelt heri, bør der træffes 
foranstaltninger med henblik på 
genopretning og modstandsdygtighed under 
FRO for at imødegå de hidtil usete 
konsekvenser af covid-19-krisen. Disse 
yderligere midler bør anvendes på en sådan 
måde, at fristerne i forordning 
(EU).../...[ERI] overholdes.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt, 
samtidig med at de beskytter, bevarer og 
styrker Unionens naturkapital og 
forbedrer sundhed og trivsel med hensyn 
til miljørelaterede risici og virkninger. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
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beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Støtte bør 
også være tilgængelig for indirekte 
sektorer og arbejdspladser, der afhænger 
af værdikæden for fossile brændstoffer og 
drivhusgasintensive processer, f.eks. til 
omskoling af arbejdstagere. Der bør også 
lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) FRO bør også anvendes til at støtte 
investeringer i sociale, 
uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige 
og kulturelle projekter på betingelse af, at 
de skaber nye arbejdspladser, navnlig i 
regioner, der er afhængige af en 
kulstofintensiv økonomi, og som er 
påvirket af den strukturelle omstilling til 
en ressourceeffektiv og kulstoffattig 
økonomi. Sådanne investeringer vil 
bidrage til at sikre, at befolkningen i 
regioner under omstilling får adgang til 
offentlige tjenester af høj kvalitet og 
tjenester af almen interesse og dermed 
understøtte en socialt retfærdig omstilling, 
der ikke lader nogen i stikken.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
herunder dem, der er ramt af 
energifattigdom, og dem, der anses for at 
være mest sårbare som defineret i 
forordning (EU).../... [ESF+], bør FRO 
også dække opkvalificering og omskoling 
af de berørte arbejdstagere med henblik på 
at hjælpe dem med at tilpasse sig nye 
beskæftigelsesmuligheder og opnå 
kønsbalance på tværs af sektorer, samt 
yde hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet. Skabelse af 
en nettobeskæftigelseseffekt med nye 
arbejdspladser af høj kvalitet bør være et 
overordnet mål for klimaomstillingen og 
mekanismen for en retfærdig omstilling 
og FRO.

Ændringsforslag 17
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Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Der er behov for inklusive 
politikker og strategier for at undgå at 
forværre uligheder i forbindelse med en 
retfærdig omstillingsproces. Fremme af 
social samhørighed bør være et vejledende 
princip for støtte under FRO og dermed 
fremme ligestilling mellem kønnene, 
bedre vilkår for migranter og flygtninge, 
unge og ældre arbejdstagere og 
lavtuddannede arbejdstagere og sikre, at 
ingen lades i stikken.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør sikre, at 
gennemførelsen af de prioriteter, der 
finansieres af FRO, bidrager til respekt 
for og fremme af ligestilling mellem 
kvinder og mænd i overensstemmelse med 
artikel 8 i TEUF. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering og repositionering af 
territorier, der påvirkes af omstillingen, bør 
FRO yde støtte til produktive investeringer 
i SMV'er. Produktive investeringer bør 
forstås som faste investeringer eller 
investeringer i immaterielle aktiver i 
virksomheder med henblik på produktion 
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tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

af varer og tjenesteydelser, hvorved der 
bidrages til bruttoinvesteringer og 
beskæftigelse. For andre virksomheder end 
SMV'er bør der kun ydes støtte til 
produktive investeringer, hvis de er 
nødvendige for at mindske tabet af 
arbejdspladser som følge af omstillingen, 
ved at skabe eller beskytte et betydeligt 
antal job, og hvis de ikke fører til eller er et 
resultat af udflytning. Investeringer i 
eksisterende industrianlæg, herunder dem, 
der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling og bør være 
bæredygtig og afspejle princippet om 
"energieffektivitet først". For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder med henblik 
på alle de kategorier, der er anført i artikel 
107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF. 
Produktive investeringer for virksomheder 
bør ikke skævvride konkurrencen blandt 
virksomheder.

_________________ _________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) EU's statsstøtteregler skal være 
fleksible for at sikre, at regioner under 
omstilling, kan tiltrække private 
investeringer. Ved udarbejdelsen af nye 
retningslinjer bør Kommissionen derfor 
også tage hensyn til problemerne med 
strukturelle ændringer i de berørte 
regioner og samtidig sikre fair 
konkurrence i det indre marked. 
Statsstøttereglerne bør gøre det muligt for 
alle de regioner, der modtager støtte 
gennem FRO, effektivt at imødegå truslen 
om tab af arbejdspladser på et tidligt 
tidspunkt. Der bør tillades tilstrækkelig 
fleksibilitet i henhold til de gældende 
regler, uanset de støttede regioners status.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser] 
bør midler fra FRO styrkes med 
supplerende finansiering fra EFRU og 
ESF+. De respektive beløb, der overføres 

(13) For at sikre fleksibilitet og 
sammenhæng i programmeringen af FRO-
midlerne under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst bør 
medlemsstaterne i tæt samarbejde med de 
lokale og regionale myndigheder og 
arbejdsmarkedets parter programmere 
FRO-midler i én eller flere særlige 
prioriteter inden for et program, der støttes 
af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes på frivillig basis 
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fra EFRU og ESF+, bør være i 
overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling.

med supplerende finansiering fra EFRU og 
ESF+, når en sådan komplementaritet er 
berettiget og ikke berører opfyldelsen af 
de mål, for hvilke EFRU og ESF+-
midlerne tildeles. Alternativt kan der 
udarbejdes et selvstændigt FRO-program, 
hvor objektive omstændigheder berettiger 
til dette.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a)  De beløb, der overføres fra 
henholdsvis EFRU og ESF+, bør være i 
overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling. 

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Gennemførelsen af midler fra 
FRO bør minimere den administrative 
byrde og omkostningerne for fondens 
støttemodtagere og for alle involverede 
aktører i overensstemmelse med de 
forenklingsforanstaltninger, som blev 
indført af forordning (EU) .../... [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget (14) Støtten fra FRO bør være betinget 
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af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale 
planer for retfærdig omstilling med 
angivelse af omstillingsprocessen i 
overensstemmelse med deres nationale 
energi- og klimaplaner. Med henblik herpå 
bør Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse vil 
medlemsstaterne i tæt samarbejde med alle 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen territoriale udarbejde 
planer for retfærdig omstilling med 
angivelse af omstillingsprocessen i 
overensstemmelse med deres nationale 
energi- og klimaplaner. Med henblik herpå 
bør Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer. 
Derudover bør de territoriale planer for 
en retfærdig omstilling stemme overens 
med de relevante territoriale strategier i 
artikel [23] i forordning (EU) .../... [den 
nye forordning om fælles bestemmelser], 
herunder strategier for intelligent 
specialisering (S3), de nationale energi- 
og klimaplaner og den europæiske søjle 
for sociale rettigheder, med henblik på at 
forme og gennemføre FRO, der omfatter 
en strategisk koordinering af den 
nationale og lokale indsats samt EU's 
indsats for diversificering af regionale 
økonomier, samtidig med at der sikres en 
retfærdig og rimelig omstilling.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Alle medlemsstaterne bør tilslutte 
sig Unionens mål om klimaneutralitet 
senest i 2050 for at gøre den økologiske 
omstilling til en succes. Medlemsstater, 
der ikke har givet tilsagn om at 
gennemføre dette mål, bør kun få delvis 
adgang til deres nationale tildelinger 
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under FRO. I et sådant tilfælde bør 
regioner i de medlemsstater, der har givet 
tilsagn om at gennemføre dette mål, 
begunstiges.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele 
deraf. Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, fremme 
beskæftigelsen og forebygge 
miljøforringelse, navnlig med hensyn til 
omlægning eller lukning af anlæg, der 
omfatter produktion af fossile brændstoffer 
eller andre drivhusgasintensive aktiviteter. 
Disse territorier bør defineres præcist og 
kan indgå i eller svare til større enheder 
såsom NUTS 3-regioner. Planerne bør 
indeholde en detaljeret beskrivelse af disse 
territoriers udfordringer og behov og 
identificere den type operationer, der er 
behov for, på en måde, der sikrer en 
sammenhængende udvikling af 
klimaresistente økonomiske aktiviteter, der 
også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. 
Planerne bør indeholde detaljerede 
oplysninger om synergier og 
komplementaritet med andre EU-
programmer og -søjler i mekanismen for 
retfærdig omstilling og, hvor det er 
relevant, Moderniseringsfonden for at 
imødekomme identificerede 
investeringsbehov Kun investeringer i 
overensstemmelse med omstillingsplanerne 
bør modtage finansiel støtte fra FRO. De 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
bør være en del af programmerne (støttet af 



PE648.609v04-00 56/333 RR\1210220DA.docx

DA

EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden, hvor 
det er hensigtsmæssigt, eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen. Kommissionen bør yde 
teknisk bistand, hvis medlemsstaterne 
anmoder herom, såfremt de ikke har den 
nødvendige administrative kapacitet eller 
har vanskeligt ved at udarbejde de 
territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I betragtning af de enorme 
bestræbelser, som SMV'er skal udfolde 
for at bekæmpe følgerne af covid-19-
krisen, bør lokale, regionale og nationale 
myndigheder, virksomheder og andre 
enheder, der ansøger om støtte fra FRO, 
støttes af en ukompliceret, omfattende og 
let håndterbar ansøgnings- og 
rapporteringsproces, der giver mulighed 
for målrettet støtte.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at øge resultatorienteringen i 
brugen af midler fra FRO bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
hvis man er meget langt fra at nå de mål, 
der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO.

(16) For at sikre opnåelse af de 
tilsigtede resultater af brugen af midler fra 
FRO bør Kommissionen i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
hvis man er meget langt fra at nå de mål, 
der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at fastlægge en passende 
finansiel ramme for FRO bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at fastsætte 
den årlige fordeling af de disponible 
tildelinger pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med bilag I.

(18) For at fastlægge en passende 
finansiel ramme for FRO bør 
Kommissionen tillægges delegerede 
beføjelser til at fastsætte den årlige 
fordeling af de disponible tildelinger pr. 
medlemsstat i overensstemmelse med bilag 
I. .

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske og 
geografiske udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi". 
Investeringerne bør sigte mod at mindske 
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de jobtab, der opstår som følge af 
omstillingen, ved at støtte omstillingen og 
skabelsen af nye arbejdspladser.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser,som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, 
og med andre midler i overensstemmelse 
med den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 25 
000 000 000 EUR i 2018-priser, 
Finansieringsrammen for FRO kan øges 
yderligere med frivillige bidrag fra 
medlemsstaterne og med andre midler i 
overensstemmelse med den gældende 
basisretsakt, som udgør eksterne 
formålsbestemte indtægter ud over de 
tilfælde, der fremgår af artikel 21, stk. 2, 
litra a), i finansforordningen.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

0,35 % af det i første afsnit nævnte beløb 
afsættes til teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ.

Mindst 0,35 % af det i første afsnit nævnte 
beløb afsættes til teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ med mulighed for 
at øge denne andel på anmodning fra en 
medlemsstat på grundlag af specificiteten 
af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af 
den årlige fordeling af midler, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I.

3. Kommissionen er bemyndiget til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 10 for at supplere denne 
forordning ved at vedtage en afgørelse, 
der fastlægger den årlige fordeling af 
midler, herunder eventuelle yderligere 
midler som omhandlet i stk. 2, pr. 
medlemsstat i overensstemmelse med den 
metode, der er fastsat i bilag I. 

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For medlemsstater, der endnu ikke har 
givet tilsagn om at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, begrænses 
adgangen til FRO til en tredjedel af deres 
nationale tildeling ("ikke-indefrosset 
del"), og de resterende to tredjedele 
("indefrosset del") stilles til rådighed 
efter, at der er givet et sådant tilsagn. I et 
sådant tilfælde skal de regioner, der giver 
tilsagn om at gennemføre dette mål, have 
prioriteret adgang til den indefrosne del 
af den nationale tildeling.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel [21a] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] kræver yderligere midler 
som omhandlet i stk. 2, der tildeles til 
FRO i Unionens budget eller ydes 
gennem andre midler, ikke supplerende 

udgår
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støtte fra EFRU eller ESF+.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 3a – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midler fra Den Europæiske Unions 
genopretningsinstrument

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 2 i forordning (EU) ...[... [EU-
genopretningsinstrumentet (ERI)] 
gennemføres under FRO med et beløb på 
30 000 000 000 EUR i 2018-priser fra det 
beløb, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, 
litra a), nr. vi), i nævnte forordning, og 
med forbehold af artikel 4, stk. 3, stk. 4 og 
stk. 8 i nævnte forordning.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette beløb betragtes som "andre midler", 
som omhandlet i artikel 3, stk. 2, og udgør 
eksterne formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 5, i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/10461a. 
De stilles til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser under målet om investeringer 
i vækst og beskæftigelse for årene 2021-
2024 i tillæg til de samlede midler, jf. 
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artikel 3, som følger:
– 2021: 7 495 797 242 EUR 
– 2022: 7 496 636 094 EUR 
– 2023: 7 496 371 621 EUR 
– 2024: 7 495 899 220 EUR.
____________________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget, 
om ændring af forordning (EU) 
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) 
nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) 
nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og 
afgørelse nr. 541/2014/EU og om 
ophævelse af forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 
1-122).

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tillæg hertil stilles der 15 295 823 EUR i 
2018-priser til rådighed til 
administrationsudgifter fra de i første 
afsnit omhandlede midler.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 3a, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 0,35 % af det i første afsnit 
nævnte beløb afsættes til teknisk bistand 
på Kommissionens initiativ med mulighed 
for at øge denne andel på anmodning fra 
en medlemsstat på grundlag af 
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specificiteten af den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den årlige fordeling mellem 
medlemsstaterne af det beløb, der er 
omhandlet i stk. 1, indgår i den i artikel 3, 
stk. 3, omhandlede kommissionsafgørelse 
i overensstemmelse med den metode, der 
er fastsat i bilag I.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 Uanset finansforordningens 
artikel 14, stk. 3, finder 
frigørelsesreglerne i [afsnit VII, kapitel 
IV,] i forordning (EU) .../... [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] 
anvendelse på de budgetmæssige 
forpligtelser baseret på de i stk. 1 
omhandlede midler. Uanset 
finansforordningens artikel 12, stk. 4, 
litra c), må disse midler ikke anvendes til 
et efterfølgende program eller en 
efterfølgende aktion.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
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er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7.

er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7. 
FRO-midlerne skal være supplerende og 
må ikke erstatte aktiviteter, der støttes 
under EFRU, ESF+ eller andre EU-
programmer.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive og bæredygtige 
investeringer, navnlig i SMV'er og 
nystartede virksomheder, som fører til 
anstændig og bæredygtig jobskabelse, 
økonomisk diversificering og omstilling;

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, diversificering af allerede 
etablerede virksomheder eller i alternative 
bæredygtige økonomiske aktiviteter, 
herunder gennem virksomhedskuvøser og 
konsulenttjenester;

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter, herunder 
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overførsel af avancerede teknologier forskningsinstitutioner og universiteter, 
og fremme af overførsel og indførelse af 
avancerede teknologier

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) investeringer til fremme af 
transportsystemer, der forbedrer 
mobiliteten i byerne og gør den mere 
bæredygtig, også gennem anvendelse af 
intelligente teknologiske løsninger;

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer, navnlig hvis 
foranstaltningerne på efterspørgselssiden er 
utilstrækkelige, i anvendelse af teknologi 
og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren og bæredygtig energi, 
nedbringelse af afhængigheden af 
kulstofintensiv energi og energifattigdom, 
nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder investeringer i bæredygtig 
transport og infrastruktur, blandt andet 
fremme af elektrificering og anvendelse af 
biobrændstoffer og investeringer i 
målrettede 
energieffektivitetsforanstaltninger og 
vedvarende energi;

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i energieffektivitet og 
vedvarende energi, herunder 
investeringer i fjernvarme;

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet, herunder 
højhastighedsnet såsom fiberoptiske 
kabler til individuelle husstande i 
øsamfund, fjerntliggende områder, 
landdistrikter og tyndt befolkede områder; 

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
samtidig med at der sikres 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i infrastruktur og 
udvikling af socialydelser af almen 
interesse;
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere og jobsøgende, navnlig dem 
med underudnyttet eller lavt 
uddannelsesniveau;

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) aktive arbejdsmarkeds- og 
færdighedspolitikker rettet mod 
fremtidsorienterede sektorer og 
fremtidsorienteret beskæftigelse samt 
hjælp til jobsøgning for jobsøgende;

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende, der sikrer 
lige adgang og ligestilling mellem 
kønnene.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og 
c), i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 

Derudover kan FRO i alle de kategorier, 
der er anført i artikel 107, stk.3, i TEUF, 
yde støtte til produktive investeringer i 
andre virksomheder end SMV'er, forudsat 
at sådanne investeringer er godkendt som 
en del af den territoriale plan for retfærdig 



RR\1210220DA.docx 67/333 PE648.609v04-00

DA

er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra 
h). Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/2014

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/1616 med undtagelse af de 
virksomheder, der kan modtage støtte til 
grønne investeringer, ny teknologi samt 
infrastruktur, som kan bidrage til at 
reducere gasemissioner, til 
energieffektivitet eller til 
energiproduktion fra vedvarende kilder;

_____________________ _______________________
16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens artikel 
107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens artikel 
107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i 
bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor der 
er mindst to bredbåndsnet af tilsvarende 
kategori.

e) investeringer i 
bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor der 
er mindst to bredbåndsnet af tilsvarende 
kategori. Denne undtagelse gælder ikke 
for øområder og fjerntliggende og 
tyndtbefolkede områder, hvor ny 
individuel højhastighedsinfrastruktur er 
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nødvendig for at nå ud til de enkelte 
husstande.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
en eller flere prioriteter inden for et 
program, der støttes af den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden eller et eller flere 
særprogrammer, når objektive 
omstændigheder berettiger en sådan 
fremgangsmåde.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmeringen af FRO-midler skal 
være i overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning (EU).../... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser] og sikre direkte 
inddragelse af myndighederne i de 
udpegede områder på NUTS 2- eller 
NUTS 3-niveau, navnlig gennem tildeling 
af midler gennem regionale programmer, 
hvor sådanne programmer er på plads, 
eller gennemføres ved hjælp af 
integrerede territoriale redskaber som 
omhandlet i artikel [22 til 28] i forordning 
(EU).../... [den nye forordning om fælles 
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bestemmelser].

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan samt eksisterende relevante 
regionale og lokale strategier.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
kan omfatter de FRO-midler, der udgøres 
af hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der 
frivilligt er overført i overensstemmelse 
med artikel [21a] i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser]. 
De samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
frivilligt overføres til FRO-prioriteten, må 
ikke bringe den tilstrækkelige 
finansiering af prioriteterne under EFRU 
og ESF+ i fare. De overførte bidrag må 
ikke overstige 20 % af de midler, der 
oprindeligt er tildelt en medlemsstat til 
EFRU og ESF +, og må ikke overstige 
60 % af støtten fra FRO-prioriteten.

Ændringsforslag 64
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne udarbejder under 
fuld overholdelse af 
partnerskabsprincippet sammen med alle 
de relevante myndigheder og 
arbejdsmarkedsparter, navnlig på lokalt 
og regionalt plan i de berørte territorier, i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning (EU).../... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser] en eller flere 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
som dækker et eller flere berørte territorier, 
der kan være en del af eller svare til 
højere niveauer såsom niveau 3 i den 
fælles nomenklatur for statistiske regionale 
enheder ("NUTS 3-regioner") som fastsat 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003, som ændret 
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/20117, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske, 
arbejdsmarkedsmæssige og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet. Der anvendes 
objektive og gennemsigtige kriterier til 
udpegning af de pågældende områder og 
fastlæggelse af fordelingen af 
finansieringen mellem disse. Hvis en 
medlemsstat anmoder herom, yder 
Kommissionen teknisk bistand i 
forbindelse med udarbejdelsen af de 
territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
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nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse 
af det potentielle antal af berørte job og 
tabte arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger og 
sidegevinsterne for navnlig sundhed og 
velfærd af omstillingen til en økonomi, der 
er fuldt baseret på vedvarende energi, 
meget ressource- og energieffektiv og 
klimaneutral, med angivelse af det 
potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser samt den potentielle 
jobskabelse, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier;

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer og muligheder i omstillingen 
til en økonomi, der er fuldt baseret på 
vedvarende energi, meget ressource- og 
energieffektiv, cirkulær og klimaneutral, 
med en detaljeret liste over planlagte 
foranstaltninger;

Ændringsforslag 67
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) synergier og komplementaritet med 
andre EU-programmer og -søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling for at 
imødekomme identificerede 
udviklingsbehov.

j) synergier og komplementaritet med 
andre EU-programmer og -søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling og, 
hvor det er relevant 
Moderniseringsfonden, for at 
imødekomme identificerede 
udviklingsbehov i det område, planen 
omhandler.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages alle de 
relevante partnere i overensstemmelse med 
artikel [6] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] og de 
relevante interessenter på geografisk 
niveau i de berørte områder, som 
omhandlet i denne artikels stk. 1, i en 
bottom-up-tilgang.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
 Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, og så vidt muligt fastlægge 
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klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

rammen for prioriteter og 
gennemførelsesprocesser, de nationale 
energi- og klimaplaner og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og eksisterende 
og lokale strategier.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, tillægges Kommissionen på 
ubestemt tid fra [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 8, stk. 4, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 8, stk. 4, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb, 
der overstiger 20 % af de samlede FRO-
tildelinger. De beløb, der overstiger 
tærsklen på 20 %, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) to tredjedele af de nationale 
tildelinger er betinget af medlemsstaternes 
godkendelse af og tilsagn om at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet senest i 
2050. Beløbet opføres i en reserve, indtil 
den pågældende medlemsstat har givet 
dette tilsagn. I et sådant tilfælde får de 
regioner i medlemsstaterne, der 
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godkender og forpligter sig til at 
gennemføre Unionens mål om 
klimaneutralitet inden 2050, en prioriteret 
adgang til midlerne.
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UDTALELSE FRA ØKONOMI- OG VALUTAUDVALGET

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for 
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ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen om at begrænse 
stigningen i den globale temperatur til 
1,5 °C over det førindustrielle niveau, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
FN's mål for bæredygtig udvikling ved at 
koncentrere Unionens finansiering om 
grønne og sociale målsætninger. Denne 
forordning gennemfører en af de 
prioriteter, der er fastsat i meddelelsen om 
den europæiske grønne pagt ("den 
europæiske grønne pagt")11, og er en del af 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
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tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes 
af tilsvarende absorptioner.

Europa12, der i forbindelse med 
samhørighedspolitikken yder målrettet 
finansiering under mekanismen for 
retfærdig omstilling med henblik på at 
håndtere den økonomiske, sociale og 
energimæssige bæredygtighed, 
energisikkerhed, overkommelige priser 
for energi samt regionale udfordringer og 
muligheder i forbindelse med omstillingen 
til en bæredygtig, klimaneutral og 
klimaresistent, ressourceeffektiv og fuldt 
ud cirkulær økonomi senest i 2050, hvor 
der ikke er nogen nettoemissioner af 
drivhusgasser, og hvor det samtidig 
tilstræbes at undgå negative indvirkninger 
på menneskers sundhed og miljøet, der 
skyldes bl.a. forringelse af biodiversiteten 
og økosystemerne, overforbrug af 
ressourcer, luftforurening og kemisk 
forurening samt affald.

__________________ __________________
11 COM (2019) 640 final af 11.12.2019. 11 COM(2019)0640 af 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 af 14.1.2020. 12 COM(2020)0021 af 14.1.2020.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målsætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 

(2) Omstillingen til en bæredygtig, 
klimaneutral og klimaresistent, 
ressourceeffektiv og fuldt ud cirkulær 
økonomi senest i 2050 er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger og vil kræve 
betydelige nye investeringer, navnlig i nye 
og innovative teknologier. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd den nye grønne pagt og 
målsætningen om at opnå en klimaneutral 
Union inden 2050 i overensstemmelse med 
målsætningerne i Parisaftalen. Den 17. 
april 2020 understregede Europa-
Parlamentet, at målet om klimaneutralitet 
bør ligge til grund for de politiske tiltag til 
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avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

bekæmpelse af covid-19-pandemien og 
konsekvenserne heraf, og at strategien for 
den grønne pagt bør stå i centrum for 
genopretningen og genopbygningen af 
den europæiske økonomi. Mens 
bekæmpelse af klimaforandringer og 
miljøforringelse vil være til gavn for alle 
på lang sigt og skaber muligheder og 
udfordringer for alle på mellemlang sigt, 
vil ikke alle regioner og medlemsstater 
starte deres omstilling fra samme 
udgangspunkt eller have samme kapacitet 
til at reagere. Nogle er mere avancerede 
end andre, mens omstillingen medfører 
større sociale og økonomiske virkninger 
for de regioner, der på nuværende 
tidspunkt er stærkt afhængige af fossile 
brændstoffer eller drivhusgasintensive 
industrier eller industrier, der fremstiller 
produkter, der er uforenelige med 
målsætningen om klimaneutralitet. En 
sådan situation kan ikke blot bringe 
omstillingen i Unionen i fare for så vidt 
angår klimaindsatsen, men risikerer også 
at medføre voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed. Medlemsstaterne 
bør gives de fornødne midler til at nå 
Unionens målsætninger om 
kulstofneutralitet og til at forhindre, at 
regioner sakker bagud.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
inklusiv og bidrage til skabelse af 
anstændige kvalitetsjob, udryddelse af 
fattigdom og bæredygtig udvikling i 
Unionen, samtidig med at den bekæmper 
arbejdsløshed, social udstødelse og 
økonomiske tilbageslag i de mest udsatte 
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spiller i den forbindelse en vigtig rolle. regioner og tager hensyn til 
udfordringerne i forbindelse med 
energibæredygtighed, energisikkerhed og 
energi til overkommelige priser. Derfor 
skal både Unionen og medlemsstaterne 
tage hensyn til dens økonomiske, 
miljømæssige, sociale og regionale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at lette de 
nødvendige strukturelle ændringer og 
afbøde de negative konsekvenser for de 
berørte arbejdstagere og andre 
interessenter, der er særligt berørt af 
omstillingen. Unionens budget bør i den 
forbindelse spille en vigtig rolle.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Inden 2030 forventes omstillingen 
at skabe yderligere 1,2 mio. 
arbejdspladser i Unionen, oven i de 12 
mio. nye arbejdspladser, der i forvejen 
forventes skabt. Ifølge Kommissionens 
skøn 1a kan der i kulregioner, hvor mere 
end 200 000 arbejdspladser er direkte 
knyttet til kulaktivitet, skabes op til 
315 000 arbejdspladser inden 2030 ved at 
indføre rene energiteknologier og mere 
end 460 000 arbejdspladser inden 2050. 
Kulregionerne kan alene dække 60 % af 
den beregnede indførelse af ren 
energiteknologi, der er nødvendig for at 
nå det ambitiøse mål om 
kulstofneutralitet. Desuden drager 
udviklingen af projekter for ren energi i 
kulregioner fordel af tilgængeligheden af 
infrastruktur og jord, tilstedeværelsen af 
allerede uddannet personale med 
elektriske og mekaniske færdigheder, som 
er særligt velegnede til fornyet 
beskæftigelse i industrien for vedvarende 
energi, samt af en industriarv, der 
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allerede er på plads.
__________________
1a Europa-Kommissionen, Det Fælles 
Forskningscenter, Clean energies 
technologies in coal regions: 
opportunities for jobs and growth, 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling ikke betragtes som et 
enkeltstående finansieringsinstrument, 
men bør supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027, 
hvor der navnlig tages hensyn til de 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for de arbejdstagere og 
samfund, som i højest grad påvirkes af 
omstillingen fra den nuværende kul- og 
kulstofafhængighed. Den bør bidrage til at 
tackle de sociale, økonomiske og regionale 
konsekvenser af at gøre Unionen 
klimaneutral og af at nå alle Unionens 
andre miljømålsætninger ved at samle 
EU-budgettets udgifter til klimarelaterede 
og sociale målsætninger på regionalt plan 
og således bidrage til en robust og 
bæredygtig økonomi med arbejdspladser, 
der kan sikre en anstændig levestandard 
og positive virkninger for folkesundheden.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. FRO bør 
tilstræbe at udvikle synergier og 
komplementariteter med de andre søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling for 
at sikre, at alle tre søjler arbejder hen 
imod de samme mål, og de bør ikke 
fortrænge investeringer fra den private 
sektor, der vil blive lettet gennem 
mekanismen for retfærdig omstilling. Den 
bør støtte de overordnede mål for den 
europæiske grønne pagt og være i 
overensstemmelse med rammen for 
bæredygtige aktiviteter som fastlagt i 
forordning (EU).../... 
[klassificeringsforordningen] for at tackle 
klima- og miljømæssige udfordringer, 
samtidig med at ingen lades i stikken. 
Formålet med FRO er at tackle de 
udfordringer og muligheder, der er 
forbundet med klimaomstillingen, ved at 
tilvejebringe målrettet investering i de 
berørte regioner med særlig fokus på 
bæredygtige økonomiske aktiviteter, ved at 
sikre ibrugtagning af nye og innovative 
bæredygtige projekter og ved at støtte de 
mest berørte territorier, arbejdstagere og 
lokalsamfund med henblik på at tilpasse 
deres industrielle og økonomiske 
strukturer, samtidig med at regionernes 
konkurrenceevne på lang sigt samt den 
sociale og økonomiske samhørighed 
genoprettes. I overensstemmelse med den 
specifikke målsætning for FRO bør 
foranstaltninger, der støttes af FRO, 
bidrage direkte til at lette og støtte 
omstillingsprocessen ved at finansiere 
diversificering og modernisering af den 
lokale økonomi og ved at gøre det muligt 
at skabe nye beskæftigelsesmuligheder, 
herunder gennem tidlig høring af alle 
relevante interessenter. Dette afspejles i 
den specifikke målsætning for FRO, som er 
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fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser]. Modtagere af FRO-midler 
bør overholde Unionens traktatbaserede 
grundlæggende værdier.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og Unionens 
øgede ambition som foreslået i den 
europæiske grønne pagt bør FRO yde et 
vigtigt bidrag til at integrere 
klimaindsatsen. Midler fra FRO's egen 
finansieringsramme kommer i tillæg til og 
oven i de investeringer, der er nødvendige 
for at nå det overordnede mål om, at 
mindst 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der af 
medlemsstaterne frivilligt overføres fra 
EFRU og ESF+, i henhold til de 
udviklingsbehov, der afdækkes på 
regionalt og lokalt niveau i de nationale 
retfærdige omstillingsplaner, vil bidrage 
til opfyldelsen af dette mål.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 

(7) Midlerne fra FRO bør være 
tilstrækkelige og stå i rimeligt forhold til 
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samhørighedspolitikken. dens ambitiøse mål og supplere de midler, 
der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, men de bør på 
ingen måde erstatte sådanne investeringer 
og bør ikke føre til nedskæringer eller 
obligatoriske overførsler fra andre EU-
fonde, der er omfattet af forordning 
(EU).../... [ny forordning om fælles 
bestemmelser]. På baggrund af Den 
Europæiske Investeringsbanks 
retningslinjer skal finansiering tillades 
for op til 75 % - eller mere i tilfælde af et 
alvorligt økonomisk tilbageslag - af de 
forventede omkostninger til et projekt, der 
støttes af FRO.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Fonden bør finansieres gennem en 
styrket FFR 2021-2027 og, efter at have 
været genstand for en forudgående 
konsekvensanalyse, af yderligere nye 
ressourcer, der kan komme fra 
indførelsen af nye egne indtægter, såsom - 
men ikke begrænset til - beskatning af 
virksomheder, af den digitale økonomi, af 
finansiering, plastik, kulstof og indkomst 
fra emissionshandelsordninger.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 

(8) Omstillingen til en bæredygtig og 
klimaneutral økonomi er både en 
udfordring og en mulighed for alle 
medlemsstater med henblik på bedre at 
kunne reagere på fremtidige kriser og 
sikre økonomisk og social velstand inden 
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aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

for klodens begrænsninger. Omstillingen 
vil være særlig krævende for de 
medlemsstater, der er stærkt afhængige af 
fossile brændstoffer eller 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter 
eller fremstilling af produkter, der er 
uforenelige med målsætningen om 
kulstofneutralitet, som skal udfases, eller 
som er nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. Ingen territorier eller borgere må 
lades i stikken. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes behov og evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at muliggøre, lette og fremskynde 
omstillingen til klimaneutralitet og et 
bæredygtigt Europa.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at udstikke passende finansielle 
rammer for FRO bør Kommissionen 
fastsætte den årlige fordeling af de 
disponible bevillinger pr. medlemsstat 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst baseret på 
objektive kriterier.

(9) For at udstikke passende finansielle 
rammer for FRO bør Kommissionen 
fastsætte den årlige fordeling af de 
disponible bevillinger pr. medlemsstat 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst baseret på 
objektive kriterier. Kommissionen bør 
desuden offentliggøre alle relevante 
statistikker og oplysninger for bedre at 
forstå og evaluere nøglen til fordeling 
mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til 
og bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske målsætninger og prioriteter 
og bør være i overensstemmelse med 
Unionens ramme for bæredygtige 
aktiviteter som fastlagt i forordning (EU) 
.../... [klassificeringsforordningen]. Listen 
over investeringer bør prioritere dem, der 
støtter mennesker, arbejdstagere, samfund 
og de lokale økonomier og er bæredygtige 
på mellemlang og lang sigt og fuldt ud 
overholder alle målsætningerne i den 
grønne pagt, Parisaftalen og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. 
De finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en bæredygtig, klimaneutral, 
klimaresistent, ressourceeffektiv og fuldt 
ud cirkulær økonomi uden at skade 
Unionens miljømålsætninger, og de bør 
støtte målet om at genoprette de berørte 
regioners konkurrenceevne på lang sigt. 
For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på fossile 
brændstoffer eller udvinding af disse faste 
fossile brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen, 
samtidig med at der sikres et effektivt 
samarbejde med alle relevante 
interessenter med henblik på at finde en 
afbalanceret, men ambitiøs tidsramme for 
disse foranstaltninger. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
senest i 2050, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
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også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper og letter 
omstillingen hen imod og bidrager til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi.

__________________
13 Jf. "En ren planet for alle – En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank 
(COM(2018)0773).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) Sikring af bæredygtige 
beskæftigelsesmuligheder for 
arbejdstagere og territorier, der er 
påvirket af klimaomstillingen, er en 
grundlæggende målsætning for FRO. For 
at beskytte de borgere og arbejdstagere, 
der er mest sårbare over for 
klimaomstillingen, bør FRO også dække 
erhvervsuddannelse, udvikling af nye 
færdigheder og opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere og 
jobsøgende med henblik på at hjælpe dem 
med at rekvalificere sig og tilpasse sig nye 
bæredygtige beskæftigelsesmuligheder 
samt yde hjælp til jobsøgende og støtte 
deres aktive inklusion på arbejdsmarkedet 
under hensyntagen til behovet for at sikre 
lige muligheder for alle og opnåelse af 
balance mellem kønnene på tværs af 
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sektorer.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Covid-19-pandemien og dens 
sundhedsmæssige og økonomiske 
virkninger har påvirket Unionen og 
Kommissionens prioriteter. Covid-19-
krisen afslørede også den indbyrdes 
afhængighed mellem økosystemerne og 
vores økonomi samt Unionens 
økonomiske systems store afhængighed af 
lange forsyningskæder. Dette har styrket 
FRO´s betydning og behovet for at afsætte 
tilstrækkelige ressourcer til at tackle de 
udfordringer, der ligger i omstillingen til 
en bæredygtig og fuldt ud cirkulær 
økonomi, og for at styrke Unionens 
økonomiers modstandsdygtighed, navnlig 
i de hårdest ramte regioner. FRO og 
tildelingerne fra samhørighedsfondene 
bør modvirke, at forskellene mellem 
medlemsstaterne øges efter covid-19-
krisen. Kommissionens ændrede forslag 
om FRO foreslår at øge størrelsen af 
Fonden for Retfærdig Omstilling til over 
40 mia. EUR.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør sikre, at 
gennemførelsen af de FRO-finansierede 
prioriteter bidrager til respekt for og 
fremme af ligestilling mellem kvinder og 
mænd i overensstemmelse med artikel 8 i 
TEUF. Mål for ligestilling mellem 
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kønnene og kvinders økonomiske 
uafhængighed bør på en rettidig og 
konsekvent måde sikres i alle dimensioner 
og i alle faser af forberedelsen, 
overvågningen, gennemførelsen og 
evalueringen af operationelle 
programmer.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering og omlægning af territorier, 
der påvirkes af omstillingen, bør FRO yde 
støtte til bæredygtige og produktive 
investeringer med fokus på SMV'er, 
mikrovirksomheder og iværksættere, 
sociale virksomheder og kooperativer med 
henblik på at hjælpe dem med at 
nyorientere deres forretningsaktiviteter og 
skabe nye muligheder. Produktive 
investeringer bør forstås som faste 
investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer, opskalering og 
bæredygtig beskæftigelse. Bæredygtige 
investeringer bør forstås som 
investeringer som omhandlet i artikel 2, 
nr. 17, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 2019/208813a. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til bæredygtige og 
produktive investeringer, hvis de er 
nødvendige for at mindske tabet af 
arbejdspladser som følge af omstillingen, 
ved at skabe eller beskytte et betydeligt 
antal job, og hvis de ikke fører til eller er et 
resultat af udflytning. Der bør etableres en 
mekanisme for bæredygtighedsscreening 
med henblik på at fastslå, om de har 
skadelige virkninger for miljøet, klimaet 
eller samfundet. Investeringer i 
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med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

eksisterende industrianlæg, herunder dem, 
der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken og for at undgå 
konkurrenceforvridning mellem 
virksomheder bør støtte til virksomheder 
være i overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler som fastsat i artikel 107 og 
108 i TEUF, og navnlig bør støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF. 
FRO bør kun sigte efter at støtte 
investeringer i klimaomstilling, der er 
økonomisk levedygtige på mellemlang og 
lang sigt og giver merværdi til det berørte 
territorium. Kommissionen og 
medlemsstaterne bør løbende overvåge 
levedygtigheden af investeringer fra FRO.

__________________ __________________
13a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/2088 af 27. 
november 2019 om 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i 
sektoren for finansielle tjenesteydelser 
(EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1). 

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a)  For at sikre, at fonden ikke 
anvendes til at betale omkostningerne ved 
genopretning af miljøskader, der falder 
ind under en virksomheds miljømæssige 
ansvar, bør støtte til investeringer i 
forbindelse med regenerering, nye 
anvendelser og dekontaminering af anlæg 
og genopretning af økosystemer kun 
anvendes, når ingen virksomhed kan 
holdes juridisk ansvarlig for finansiering 
af sådanne foranstaltninger i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, jf. artikel 191 i 
TEUF.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 

(13) For at sikre fleksibilitet og 
sammenhæng i programmeringen af FRO-
midlerne under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst bør det være muligt 
at udarbejde et selvstændigt FRO-program 
eller at programmere FRO-midler i én eller 
flere særlige prioriteter inden for et 
program, der støttes af Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO på frivillig basis styrkes 
med supplerende finansiering fra EFRU og 
ESF+. De respektive beløb, der overføres 
fra EFRU og ESF+, bør være i 
overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
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omstilling. planer for retfærdig omstilling. FRO bør 
gøres operationel så hurtigt som muligt 
for at støtte regioner i omstilling, navnlig i 
forbindelse med covid-19-krisen. 
Kommissionen bør sikre, at de relevante 
administrative procedurer afvikles på en 
gnidningsløs måde.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være målbar 
og betinget af en effektiv gennemførelse af 
en omstillingsproces i et specifikt område, 
der er baseret på både mål og output- og 
resultatindikatorer samt effektiv 
overvågning med henblik på at opnå en 
klimaneutral økonomi. I den forbindelse 
bør medlemsstaterne sammen med de 
relevante regionale og lokale 
myndigheder og i tæt samarbejde på lokalt 
og regionalt plan med alle relevante 
interessenter, arbejdsmarkedets parter og 
andre repræsentanter for erhvervslivet, 
repræsentanter for civilsamfundet, 
eksperter, uddannelses- og 
forskningsinstitutioner, arbejdsgivere, 
herunder i de berørte industrisektorer, 
grupper af arbejdstagere og 
lokalsamfundsorganisationer samt andre 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer. 
For at sikre en effektiv og inklusiv 
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retfærdig omstillingsstrategi bør alle 
relevante interessenter og partnere 
inddrages fuldt ud i alle faser af 
forberedelsen, udviklingen, 
gennemførelsen og evalueringen af FRO-
programmerne og bør på bedst mulig vis 
inddrages effektivt i udvælgelsen og 
gennemførelsen af de projekter og 
operationer, der finansieres. 

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi senest i 2050, 
navnlig med hensyn til omlægning eller 
lukning af anlæg, der omfatter produktion 
af fossile brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter, eller 
fremstilling af produkter, der er berørt af 
omstillingen, samtidig med at de berørte 
arbejdstagere beskyttes og 
beskæftigelsesmulighederne i de berørte 
områder udvides for at undgå social 
udstødelse. Disse territorier bør defineres 
præcist og svare til NUTS 3-regioner eller 
bør være dele deraf. Planerne bør 
indeholde en detaljeret beskrivelse af disse 
territoriers udfordringer, behov og 
muligheder og identificere den type 
operationer, der er behov for, på en måde, 
der sikrer en sammenhængende udvikling 
af klimaresistente økonomiske aktiviteter, 
der også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt, 
Parisaftalen og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder. Kun investeringer i 
overensstemmelse med 
omstillingsplanerne, og som ikke medfører 
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"lock-in"-effekter eller strandede aktiver, 
bør modtage finansiel støtte fra FRO. De 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
bør være en del af programmerne (støttet af 
EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden eller 
FRO, alt efter omstændighederne), der 
godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi senest i 2050, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklings- og 
beskæftigelsesniveauer og de mindst 
begunstigede territoriers tilbageståenhed 
samt grænsen for medlemsstaternes og 
territoriernes økonomiske ressourcer, dels 
behovet for en sammenhængende ramme 
for gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til borgere, økonomiske 
aktiviteter og territorier, der står over for 
udfordringer med hensyn til 
energibæredygtighed, energisikkerhed og 
energi til overkommelige priser i 
forbindelse med omstillingsprocessen hen 
imod en retfærdig og bæredygtig, 
klimaneutral, klimaresistent, 
ressourceeffektiv og fuldt ud cirkulær 
økonomi i Unionen senest i 20501a. FRO 
skal støtte disse territoriers langsigtede 
konkurrenceevne og sociale og regionale 
samhørighed.
____________
1a Der skal stå "senest i" hver gang 
årstallet 2050 optræder (i hele teksten).

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den fastlægger den specifikke 
målsætning for FRO, dens geografiske 
dækning og midler, omfanget af dens støtte 
med hensyn til målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst, der er omhandlet i 
[artikel 4, stk. 2, litra a),] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] samt særlige bestemmelser 
om programmering og indikatorer, der er 
nødvendige for overvågningen.

2. Den fastlægger den specifikke 
målsætning for FRO, dens geografiske 
dækning og midler, omfanget af dens støtte 
med hensyn til målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst, der er omhandlet i 
[artikel 4, stk. 2, litra a),] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] samt særlige bestemmelser 
om programmering, 
gennemsigtighedskriterier samt 
bæredygtighedsindikatorer, der er 
nødvendige for overvågningen.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med 
politikmålsætningerne, der er fastlagt i 
artikel [4, stk. 1], forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner, kommuner, 
økonomiske aktører, ansatte og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske, regionale og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi sammen med den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 
samt Parisaftalens mål.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater.

1. FRO skal støtte en retfærdig 
omstilling for alle og målet om 
investeringer i beskæftigelse og 
bæredygtig vækst i alle medlemsstater, 
herunder navnlig i regioner, som er 
stærkt afhængige af udvinding og 
forbrænding af kul og brunkul jf. artikel 
1 og 2. 

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 

De nye midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
mindst 40 mia. EUR i 2018-priser. Disse 
midler overføres ikke fra tildelingerne af 
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midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt. 

midler, der er omfattet af forordning 
(EU).../... [den nye forordning om fælles 
bestemmelser], navnlig fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU), Den Europæiske Socialfond 
(ESF+) eller Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL). Med 
forbehold af en forudgående 
konsekvensanalyse forhøjes FRO så vidt 
muligt med yderligere egne midler, der er 
afsat på Unionens budget, herunder 
eventuelt nye afgifter, og med andre 
midler i overensstemmelse med den 
gældende basisretsakt.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på programmering og 
efterfølgende opførelse i Unionens budget 
indekseres det beløb, der er omhandlet i 
første afsnit, med 2 % årligt.

Med henblik på programmering og 
efterfølgende opførelse i Unionens budget 
indekseres det beløb, der er omhandlet i 
første afsnit, årligt i overensstemmelse 
med inflationen i Unionen.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af 
den årlige fordeling af midler, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I.

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en delegeret retsakt 
om fastlæggelse af den årlige fordeling af 
midler, herunder eventuelle yderligere 
midler som omhandlet i stk. 2, pr. 
medlemsstat i overensstemmelse med den 
metode, der er fastsat i bilag I.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7.

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7. 
Modtagere af FRO-midler overholder 
Unionens traktatbaserede grundlæggende 
værdier.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive og bæredygtige 
investeringer i SMV'er, herunder 
nystartede virksomheder, 
vækstvirksomheder, mikrovirksomheder 
og iværksættere, sociale virksomheder, 
regionale og lokale statsejede 
virksomheder og kooperativer

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder og udvidelse af eksisterende 
virksomheder, herunder dem, der 
fokuserer på fremme af energieffektivitet 
og vedvarende energikilder, eller gennem 
lokale og regionale virksomhedskuvøser, 
samhusfaciliteter og konsulenttjenester 
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med relevans for klimaomstillingen

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier

c) bæredygtige investeringer i 
forsknings- og innovationsaktiviteter, 
herunder gennem universiteter og 
forskningscentre, og fremme af overførsel 
og tilpasning af avancerede 
markedsparate teknologier

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og sociale infrastrukturer til 
økonomisk overkommelig og bæredygtig 
energi, investeringer i nedbringelse af 
energifattigdom og luftforurening, 
investeringer i nedbringelse af 
drivhusgasemissioner (herunder 
investeringer i bæredygtig mobilitet og 
dekarbonisering af transportsektoren), 
energieffektivitet (herunder 
dekarbonisering af bygninger), el-
opladningsinfrastrukturer for køretøjer og 
vedvarende energi (herunder investeringer 
i fjernvarmesystemer og 
lagringsteknologier), energinet såsom 
intelligente net og supernet samt 
investeringer i grænseoverskridende 
elsammenkobling

Ændringsforslag 34
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet, særligt i 
fjerntliggende regioner og landområder

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer i indførelse af 
teknologi og infrastruktur til 
prisoverkommelig, ren og intelligent 
mobilitet, herunder investeringer i 
jernbaneforbindelser, som bidrager til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner 
samt til at diversificere 
mobilitetsløsninger

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering, nye anvendelser og 
dekontaminering af anlæg og 
brownfieldområder og faciliteter, 
retablering af landskaber og økosystemer, 
herunder med henblik på at lagre kulstof 
og på nye anvendelser, med undtagelse af 
forebyggende og afhjælpende 
foranstaltninger i henhold til EU-retten 
og national lovgivning vedrørende 
miljøforpligtelser i overensstemmelse med 
anvendelsen af princippet om, at 
forureneren betaler, jf. artikel 191 i 
TEUF
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i bevarelse, 
beskyttelse og genopretning af 
biodiversitet og naturlige levesteder, 
herunder gennem investeringer i grøn 
turisme i regioner i omstilling

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) erhvervsuddannelse, 
opkvalificering, udvikling af nye 
færdigheder og omskoling af arbejdstagere 
og jobsøgende, herunder rådgivning, med 
fokus på ligestilling mellem kønnene, for 
at sikre, at de får langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder af høj kvalitet i 
enten fremtidsorienterede sektorer, der 
direkte bidrager til en bæredygtig 
klimaneutral økonomi, eller i 
plejesektoren og vigtige offentlige sektorer

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende med 
særligt fokus på ligestilling mellem 
kønnene

Ændringsforslag 40
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) eventuelle andre specifikke 
aktiviteter, der er indgået aftale om 
mellem de relevante lokale og regionale 
myndigheder i det pågældende 
territorium, medlemsstaten og 
Kommissionen, og som er i 
overensstemmelse med lokale 
udviklingsstrategier og bidrager til 
omstillingen til en kulstofneutral økonomi 
i Unionen senest i 2050

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) teknisk bistand. k) teknisk bistand og rådgivning, 
herunder til forberedelse af støtte- og 
baggrundsdokumentation og analyse af 
investeringer samt til virksomhedskuvøser 
og projektpleje på lokalt og nationalt plan, 
der bringer finansieringspartnere og 
projektiværksættere sammen

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne 
investeringer er godkendt som en del af 
den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF og i overensstemmelse med 
Unionens statsstøtteregler som fastsat i 
artikel 107 og 108 i TEUF, yde støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, forudsat at:
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kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra 
h). Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige 
for at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

i) sådanne investeringer er underlagt en 
bæredygtighedsscreening for at fastslå, 
om de har skadelige virkninger for 
miljøet, klimaet eller samfundet. Med 
henblik herpå tilvejebringer 
virksomhederne pålidelige oplysninger 
med udgangspunkt i modeller, som 
Kommissionen udarbejder
ii) sådanne investeringer, der af 
regionerne under omstilling fremhæves 
som afgørende, og som er godkendt som 
en del af den territoriale plan for 
retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til 
artikel 7, stk. 2, litra h) og i ), og hvis de 
er nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i), 
og at de opfylder de øvrige betingelser i 
dette stykkes andet afsnit. Sådanne 
investeringer er kun støtteberettigede, hvis 
de er nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.



RR\1210220DA.docx 105/333 PE648.609v04-00

DA

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. FRO sigter efter at støtte 
investeringer i grøn omstilling, der er 
levedygtige på mellemlang og lang sigt. 
Investeringernes levedygtighed overvåges 
løbende af Kommissionen og den 
pågældende medlemsstat i 
overensstemmelse med den territoriale 
plan for retfærdig omstilling som fastsat i 
artikel 7.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) dekommissionering, 
vedligeholdelse eller opførelse af 
atomkraftværker samt forvaltning eller 
oplagring af nukleart affald

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/201416

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/201416, og forudsat at disse 
virksomheder ikke er levedygtige på 
mellemlang og lang sigt, uden at dette 
berører virksomheder, der kan drage 
fordel af en eventuel anvendelse af 
Fællesskabets rammebestemmelser for 
statsstøtte til redning og omstrukturering 
af kriseramte virksomheder og 
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Kommissionens midlertidige 
rammebestemmelser for statsstøtte, der 
ydes for at støtte økonomien i forbindelse 
med covid-19-udbruddet, hvis denne 
ramme forlænges til efter 2020

__________________ __________________
16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens artikel 
107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens artikel 
107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

d) investeringer, der direkte eller 
indirekte vedrører produktion, 
forarbejdning, distribution, lagring, 
transport, transmission eller forbrænding 
af fossile brændstoffer, med undtagelse af 
rene hydrogen-, biogas- og 
biomethankompatible investeringer inden 
for rammerne af bæredygtig 
tilgængelighed, i regioner, der er stærkt 
afhængige af udvinding og forbrænding 
af kul og brunkul, forudsat at disse 
investeringer:
i) bidrager til Unionens 2050-mål for 
klimaneutralitet ved at fremskynde 
udskiftningen af kul, brunkul, tørv og 
olieskifer og samtidig ikke begrænser 
udbredelsen af vedvarende energikilder
ii) er behørigt begrundet af 
medlemsstatens kompetente myndighed i 
den territoriale plan for retfærdig 
omstilling og
iii) er i overensstemmelse med EU-
retten, de nationale energi- og 
klimaplaner, princippet om 
energieffektivitet og er af midlertidig 
karakter
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i 
bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor 
der er mindst to bredbåndsnet af 
tilsvarende kategori.

e) omkostningerne i forbindelse med 
forebyggende og afhjælpende 
foranstaltninger for miljøskader, der 
falder ind under det erstatningsansvar, 
der påhviler den virksomhed, der 
forårsager skaden, herunder oprydning, 
dekontaminering og genopretning af 
lokaliteter i overensstemmelse med 
princippet om, at forureneren betaler, jf. 
artikel 191 i TEUF

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) udgifter til forbrug af enhver art

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) investeringer fra virksomheder, 
som er opført på EU's liste over 
ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) aktiviteter eller investeringer, som 
har en øget risiko for ikke-levedygtighed 
og afhængighed af støtte for at operere 
efter den indledende opskalering

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) alle andre investeringer, der er 
uforenelige med målet om 
klimaneutralitet, eller som fører til "lock-
in"-effekter.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier eller økonomiske aktiviteter er 
beliggende, på grundlag af de territoriale 
planer for retfærdig omstilling, der er 
fastlagt i henhold til artikel 7 og godkendt 
af Kommissionen som led i et program 
eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier eller 
økonomiske aktiviteter, der har behov for 
yderligere støtte for at gennemføre 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan og med indsatsen for at nå 
Unionens klimamål inden 2030.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der kan 
overføres på frivillig basis i 
overensstemmelse med artikel [21a] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtteberettigede projekter, der 
finansieres af Fonden for Retfærdig 
Omstilling, og som bidrager til det 
specifikke mål som fastsat i artikel 2, kan 
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modtage op til 75 % af de relevante 
omkostninger eller mere i tilfælde af et 
alvorligt økonomisk tilbageslag.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. I hver af medlemsstaterne 
udarbejder de kompetente myndigheder 
sammen med de relevante regionale og 
lokale myndigheder og i tæt samarbejde 
med alle de relevante interessenter som 
anført i denne artikels stk. 3, fra de 
pågældende territorier, med bistand fra 
EIB, hvor dette er relevant for at sikre 
komplementaritet med andre søjler i 
mekanismen til retfærdig omstilling, en 
eller flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der har behov for 
yderlige støtte for at gennemføre den 
økonomiske, sociale, energimæssige og 
miljømæssige omstilling, navnlig hvad 
angår forventede tab af arbejdspladser i 
produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

__________________ __________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).
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Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der bør på ad hoc-basis ydes 
FRO-støtte til regioner i uforudsete 
erhvervskriser som følge af aktioner til at 
håndtere klimaændringen for at åbne 
mulighed for et passende svar på 
krisesituationer, der kan opstå i 
forbindelse med omstillingen, navnlig 
gennem arbejdsmarkedspolitiske 
foranstaltninger inden for omskoling og 
afbødning af afskedigelser. Dette skal 
sikre, at regioner kan modtage støtte, selv 
om de ikke er klassificeret som berørte 
regioner.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt, 
regionalt og lokalt plan til en bæredygtig, 
klimaneutral og klimaresistent, 
ressourceeffektiv og fuldt ud cirkulær 
økonomi senest i 2050, herunder en klar 
tidsplan for udfasning af fossile 
brændstoffer eller drivhusgasintensive 
industrier i de berørte territorier og de 
vigtigste omstillingstrin, som er i 
overensstemmelse med den seneste udgave 
af den nationale energi- og klimaplan og 
forordning (EU) .../... .[den nye 
europæiske klimalov];
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Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier eller økonomiske aktiviteter 
eller borgere, der har behov for yderligere 
støtte for at gennemføre den 
omstillingsproces, der er beskrevet i litra 
a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de territorier, 
der kræver yderligere støtte til 
omstillingen, står over for, herunder de 
sociale, økonomiske, miljømæssige og 
kønsrelaterede virkninger af omstillingen 
til en bæredygtig og klimaneutral økonomi, 
samtidig med at der tages hensyn til 
målsætningerne for den europæiske søjle 
for sociale rettigheder og FN's 2030-
dagsorden. Denne vurdering skal også 
identificere det potentielle antal af berørte 
job og tabte arbejdspladser, 
udviklingsbehov og målsætninger, der skal 
nås inden 2030, i forbindelse med 
omstillingen eller lukningen af 
drivhusgasintensive aktiviteter eller andre 
aktiviteter, der påvirkes af omstillingen i 
Unionen til klimaneutralitet i disse 
territorier, eller enhver anden strukturel 
socioøkonomisk omstilling, der er 
nødvendig for at forfølge målene for 
omstillingen.
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af 
de sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til at tackle de 
sociale, økonomiske, demografiske, 
miljømæssige, 
energiuafhængighedsmæssige og 
kønsrelaterede virkninger af omstillingen 
til en bæredygtig klimaneutral og 
konkurrencedygtig økonomi senest i 2050

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre relevante 
EU-mæssige, nationale, regionale eller 
territoriale forpligtelser, strategier og 
planer

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, hvordan effektive 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger vil blive 
gennemført og de ansvarlige 
myndighedsorganer, som fører tilsyn med 
planen
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Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en liste over de relevante 
interessenter, der fremgår af stk. 3, samt 
en beskrivelse af, hvordan disse 
interessenter skal høres i det pågældende 
territorium

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, og deres 
forventede bidrag til at afbøde virkningerne 
af omstillingen

g) en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, og deres 
forventede bidrag til at afbøde virkningerne 
af og lette omstillingen, samt klare delmål 
for konkurrenceevnen og den bæredygtige 
vækst på lang sigt i de berørte regioner

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) en beskrivelse af, hvordan 
levedygtigheden på mellemlang og lang 
sigt af investeringer til finansiering af 
klimaomstillingen skal overvåges løbende

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over 
sådanne operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser vil overstige det 
forventede antal job, der skabes uden 
investeringen

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
dem, der er angivet i artikel 4, stk. 2, litra 
a), en liste, der er så udtømmende som 
muligt, over sådanne operationer og 
virksomheder og en begrundelse for 
nødvendigheden af en sådan støtte ved 
hjælp af en mangelanalyse, der viser, at det 
forventede tab af arbejdspladser vil 
overstige det forventede antal job, der 
skabes uden investeringen

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en liste, der er så udtømmende som muligt, 
over operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en bæredygtig, 
klimaneutral og klimaresistent, 
ressourceeffektiv og fuldt ud cirkulær 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

3. Ved udarbejdelsen, udviklingen og 
gennemførelsen og evalueringen af 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
inddrages alle relevante interessenter, 
arbejdsmarkedets parter og andre 
repræsentanter for erhvervslivet, 
repræsentanter for civilsamfundet, 
eksperter, uddannelses- og 
forskningsinstitutioner, arbejdsgivere, 
herunder fra berørte industrisektorer, 
grupper af arbejdstagere og 
lokalsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter i en meningsfuld 
offentlig høring og deltagelse i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser]. De territoriale 
planer for en retfærdig omstilling og 
relevante dokumenter vedrørende 
udvælgelse af operationer gøres offentligt 
tilgængelige.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Planerne skal indeholde 
muligheder for yderligere at styrke 
robuste lokale økonomier, lokale 
forsyningskæder og udflytningsindsatser.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
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artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, Unionens forpligtelse 
under Parisaftalen om at begrænse den 
globale temperaturstigning til 1,5 °C over 
det førindustrielle niveau og FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

2. For outputindikatorer, som bør 
omfatte bæredygtighedsindikatorerne i 
forordning (EU) 2019/2088, sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen etablerer en 
platform for retfærdig omstilling for at 
muliggøre udveksling af bedste praksis 
imellem alle berørte regioner og sektorer. 
Detaljerne for denne platforms funktion, 
herunder dens sammensætning, budget og 
forvaltningsmekanismer, vedtages ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt.
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Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 75 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, 
foretager den finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 8, stk. 4, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 

3. Den i artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
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offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 8, stk. 4, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Revisionsklausul

Senest ved afslutningen af 
midtvejsevalueringen af den næste 
flerårige finansielle ramme evaluerer 
Kommissionen gennemførelsen af FRO 
og vurderer, om det er hensigtsmæssigt at 
ændre dens anvendelsesområde i 
overensstemmelse med de mulige 
ændringer i forordning 2020/... 
[klassificeringsforordningen], Unionens 
klimamål, som fastsat i forordning (EU) 
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2020/... [den europæiske klimalov], og 
udviklingen i gennemførelsen af 
handlingsplanen for bæredygtig 
finansiering. På dette grundlag 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt 
ledsaget af lovforslag.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb, 
der overstiger 20 % af den samlede 
tildeling. De beløb, der overstiger 20 % af 
den samlede tildeling pr. medlemsstat, 
omfordeles forholdsmæssigt på 
tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra a) – nr. 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. Oversigt over den forventede 
omstillingsproces hen imod en 
klimaneutral økonomi i overensstemmelse 
med målsætningerne i de nationale energi- 
og klimaplaner og andre eksisterende 
omstillingsplaner med en tidsplan for 
ophør eller nedskalering af aktiviteter 
såsom kul- og brunkulsminedrift eller 
kulfyret elproduktion

1.1. Oversigt over den forventede 
omstillingsproces hen imod en 
klimaneutral økonomi i overensstemmelse 
med målsætningerne i de nationale energi- 
og klimaplaner og andre eksisterende 
omstillingsplaner med en klar tidsplan for 
udfasning af fossile brændstoffer eller 
drivhusgasintensive industrier i de berørte 
territorier senest i 2050
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Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – nr. 1.1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale og territoriale virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi

2.1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale, kønsrelaterede og territoriale 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – nr. 2.1 – Ref.: artikel 7, stk. 2, litra g) – tekst [12000]

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Identifikation af de økonomiske aktiviteter 
og erhvervssektorer, der påvirkes, idet der 
skelnes mellem:

Identifikation af de økonomiske aktiviteter 
og erhvervssektorer, der påvirkes, idet der 
skelnes mellem:

- sektorer i tilbagegang, der forventes at 
indstille eller foretage en betydelig 
nedskalering af deres aktiviteter i 
forbindelse med omstillingen, herunder en 
tilsvarende tidsplan

- sektorer i tilbagegang, der forventes at 
indstille eller foretage en betydelig 
nedskalering af deres aktiviteter i 
forbindelse med omstillingen, herunder en 
tilsvarende klar tidsplan

- sektorer under omdannelse, der forventes 
at gennemgå en omdannelse af deres 
aktiviteter, processer og output.

- sektorer under omdannelse, der forventes 
at gennemgå en omdannelse af deres 
aktiviteter, processer og output.

For hver af de to sektorer: For hver af de to sektorer:

- forventede tab af arbejdspladser og 
omskolingsbehov under hensyntagen til 
prognoser for færdighedsbehov

- forventede tab af arbejdspladser og 
omskolingsbehov under hensyntagen til 
prognoser for færdighedsbehov og et 
kønsperspektiv

- potentiale for økonomisk diversificering 
og udviklingsmuligheder.

- potentiale for økonomisk diversificering 
og udviklingsmuligheder, herunder et 
kønsperspektiv.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3 a. Høring af interessenterne 
Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra fa) 
- Liste over de relevante interessenter, 
herunder arbejdsmarkedets parter og 
andre repræsentanter for erhvervslivet, 
repræsentanter for civilsamfundet og 
eksperter, der er blevet hørt i den 
pågældende region/det pågældende land 

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – nr. 2.4 – ref.: artikel 7, stk. 2, litra g)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- planlagte operationstyper og deres 
forventede bidrag til at afbøde virkningerne 
af klimaomstillingen

- planlagte operationstyper, deres 
levedygtighed og deres forventede bidrag 
til at afbøde virkningerne af 
klimaomstillingen

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – nr. 2.4 – ref.: artikel 7, stk. 2, litra h)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til andre 
produktive investeringer end SMV'er:

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til andre 
produktive investeringer end SMV'er:

- en udtømmende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og for hver af 
dem en begrundelse for nødvendigheden af 
en sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser overstiger det 
forventede antal arbejdspladser, der skabes, 
hvis denne investering ikke gennemføres

- en vejledende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og for hver af 
dem en begrundelse for nødvendigheden af 
en sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser overstiger det 
forventede antal arbejdspladser, der skabes, 
hvis denne investering ikke gennemføres
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Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – nr. 2.4 – ref.: artikel 7, stk. 2, litra i)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til 
investeringer med henblik på at opnå en 
reduktion af drivhusgasemissioner fra de 
aktiviteter, der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF:

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til 
investeringer med henblik på at opnå en 
reduktion af drivhusgasemissioner fra de 
aktiviteter, der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF:

- en udtømmende liste over 
operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og fører til betydelige reduktioner i 
drivhusgasemissionerne lavere end de 
relevante benchmarks, der anvendes til 
gratis kvotetildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal job

- en vejledende liste over 
operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og fører til betydelige reduktioner i 
drivhusgasemissionerne lavere end de 
relevante benchmarks, der anvendes til 
gratis kvotetildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal job
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KORT BEGRUNDELSE

Den økologiske krise, som verden står overfor, er ubønhørlig. Med Fonden for Retfærdig 
Omstilling (FRO) og dets forpligtelse til at nå et klimaneutralt Europa i 2050 viser EU, at det 
er fast besluttet på at afsætte konkrete budgetmidler til den nødvendige økologiske omstilling 
af EU's økonomi. EU forpligter sig til at støtte sin befolkning i disse forandringer og hjælpe 
sine territorier med at udnytte den fælles mulighed for at opbygge en bæredygtig og retfærdig 
fremtid.

Nu, hvor covid-19-pandemien viser, hvor skrøbelige vores udviklingsmodeller er, er behovet 
for europæiske beskyttelsesforanstaltninger endnu større. De kriser, der truer vores samfund, 
neutraliserer ikke hinanden, men forstærkes derimod, idet de øger ulighederne og får mange 
lande til at lukke sig om sig selv. EU bør reagere med europæisk lovgivning, der styrker EU's 
kapacitet til at modvirke denne udvikling.

Borgerne ønsker, at der bliver reageret kollektivt og i fællesskab på vor tids udfordringer. 
82 % af europæerne går ind for finansiel støtte til energiomstillingen1. Der ikke længere 
nogen tvivl om konsekvenserne af klimaændringerne, vores overlevelse afhænger af vores 
kollektive evne til at ændre vores livsstil.

Vores politik inden for energi, økonomi, det sociale område og miljø bør være i takt med 
historiens gang. Med den europæiske grønne pagt2 viser Unionen, at den ikke blot vil 
underordne sig de globale forandringer, og at den støtter territoriernes evne til at fungere som 

1 2. udgave af EIB's klimaundersøgelse, udarbejdet i partnerskab med BVA Group, offentliggjort den 13. marts 
2020. 
2 Den europæiske grønne pagt af 11. december 2019.
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drivkraft for omstilling. Som led i investeringsplanen for et bæredygtigt Europa3 er der 
udviklet en mekanisme for retfærdig omstilling, som i perioden 2021-2027 vil stille mindst 
100 mia. EUR til rådighed for de regioner, der bliver mest berørt af omstillingen til en grøn 
økonomi.

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for 
Retfærdig Omstilling udgør den første af de tre søjler under mekanismen for retfærdig 
omstilling4. Den styrkede indsats fra EU's side, som den repræsenterer, bør imidlertid ikke 
forstås som betingelsesløse tilskud til medlemsstaterne. Opfyldelsen af deres 
klimaforpligtelser er en nødvendig forudsætning for en sammenhængende, troværdig og 
effektiv europæisk politik.

I lyset af de økonomiske og også samfundsmæssige kriser kan det ikke accepteres, at de 
territorier, der har størst behov for omstilling, bliver glemt. De er afgørende for det 
europæiske projekt, som nu må mobilisere deres traditioner og styrker i udviklingen af 
strategier, der kan føre til en inklusiv systemisk forandring. FRO udtrykker denne ambition, 
idet den supplerer de to andre søjler i mekanismen for retfærdig omstilling, som også delvis 
tager sigte på disse territorier. Den har til formål at støtte befolkningerne med at opbygge 
modstandsdygtighed og skal sikre, at ingen territorier lades i stikken.

Ordføreren fremhæver tre afgørende aspekter, som han mener bør ledsage FRO, for at 
omstillingen kan blive en mulighed for en bedre fremtid for territorierne og deres 
befolkninger.

For det første bør FRO primært – for at sikre, at den virkelig bliver udnyttet på en "retfærdig" 
måde – fokusere på mennesker og social velfærd. Virkningerne af denne fond skal kunne 
fornemmes af befolkningen og være synlige i området. Dette kan opnås gennem aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger (uddannelse, erhvervsuddannelse, støtte til 
virksomhedsetablering, mobilitet osv.) samt visse passive støtteforanstaltninger (finansiering 
af pensionsforskelle).

For det andet bør fonden bidrage til at skabe forudsætningerne for en bæredygtig økonomi i 
territorierne. Alle investeringer, der foretages med midler fra fonden, bør være i 
overensstemmelse med behovet for social og miljømæssig beskyttelse.

Endelig bør fonden støtte "sociale infrastrukturforanstaltninger", som hjælper regioner, der er 
under omstilling, med at forblive dynamiske og fokusere på samfundsbehov og solidaritet 
(sundhedspleje, boliger osv.). Ud over fysiske infrastrukturer er det afgørende at styrke de 
lokale interessenters kapacitet til at deltage i omstillingen for at sikre, at der reelt bliver 
adgang til fonden.

Ordføreren forestiller sig FRO som et "europæisk omstillingsværksted"5. Succes for 
udviklingsprocesser og ændringer på territorialt plan er betinget af, at befolkningen involveres 
i udformningen af strategier, og af at foreninger og grupper mobiliseres til at støtte lokale 
projekter. Økologisk omstilling af et territorium kræver først og fremmest politiske tiltag, som 

3 COM(2020)0021 af 14. januar 2020.
4 COM(2020)0022 af 14. januar 2020.
5 Om den model for omstilling, der er udviklet i Loos-en-Gohelle, Frankrig:
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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kan understøtte nytænkning og befordre løsninger i praksis.

Med Fonden for Retfærdig Omstilling får regionerne, borgerne og virksomhederne mulighed 
for at gøre omstillingen til en succes.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa, der i forbindelse 
med samhørighedspolitikken yder målrettet 
finansiering under mekanismen for 
retfærdig omstilling til at tackle de 
økonomiske og sociale omkostninger ved 
omstillingen til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi, hvor de resterende 
drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen om at begrænse 
den globale temperaturstigning til under 
1,5 °C og FN's mål for bæredygtig 
udvikling ved at koncentrere Unionens 
finansiering om grønne målsætninger samt 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
udfordringer ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, der er 
baseret på vedvarende energikilder og har 
høj ressource- og energieffektivitet, så 
hurtigt som muligt og senest i 2050, samt 
til at støtte og ledsage de europæiske 
regioner og den europæiske befolkning 
med social, arbejdsmarkedsrelateret og 
økonomisk støtte, så ingen lades i stikken.

__________________ __________________
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11 COM (2019) 640 final af 11.12.2019. 11 COM (2019) 640 final af 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 af 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 af 14.1.2020.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og 
skaber muligheder og udfordringer for 
alle på mellemlang sigt, vil ikke alle 
regioner og medlemsstater starte deres 
omstilling fra samme udgangspunkt eller 
have samme kapacitet til at reagere. Nogle 
er mere avancerede end andre, mens 
omstillingen medfører større sociale og 
økonomiske virkninger for de regioner, der 
er stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
— navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer 
— eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en klimaneutral, 
meget ressource- og energieffektiv og 
cirkulær økonomi, der er baseret på 
vedvarende energi, er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger, og 82 % af 
europæerne opfordrer til en særlig 
finansiel støtte. Den 12. december 2019 
godkendte Det Europæiske Råd 
målesætningen om at opnå en klimaneutral 
Union allersenest inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse er 
udfordringer, der kan omsættes til 
muligheder for alle på mellemlang og lang 
sigt, hvis vi udformer dem på en socialt 
retfærdig måde, og hvis ingen lades i 
stikken. Ikke alle regioner og 
medlemsstater vil starte deres nødvendige 
og presserende omstilling fra samme 
udgangspunkt eller have samme kapacitet 
til at reagere i betragtning af deres 
historiske, økonomiske og kulturelle 
særpræg. Nogle er længere fremme med 
den grønne omstilling end andre, mens 
omstillingen medfører større sociale, 
kulturelle, arbejdsmarkedsrelaterede og 
økonomiske virkninger for de regioner og 
deres indbyggere, der er stærkt afhængige 
af fossile brændstoffer — navnlig gas, kul, 
brunkul, tørv og olieskifer — og/eller 
drivhusgasintensive industrier og andre 
energiintensive sektorer, der arbejder med 
bl.a. stål, cement, kemiske produkter, glas 
og transport, samt deres leverandører og 
tjenesteydere. En sådan situation skaber 
ikke blot en risiko for en omstilling i flere 
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hastigheder i Unionen for så vidt angår 
klimaindsatsen, men bidrager også til 
social ulighed og voksende forskelle 
mellem regionerne og de oversøiske 
territorier og medlemsstaterne, hvilket er 
skadeligt for Unionens grundlæggende 
værdier. Det er derfor yderst vigtigt 
hurtigst muligt at støtte regionerne og 
aktører, hvis bidrag er afgørende for at 
sikre en hurtig og retfærdig overgang i 
overensstemmelse med Unionens 
klimamål, således at afstanden ikke 
udvides. En særlig opmærksomhed bør 
rettes mod NUTS 3-områder med en 
befolkning på under 12,5 indbyggere pr. 
km2 eller med en gennemsnitlig årlig 
befolkningstilbagegang på mere end -1 % 
mellem 2007 – 2017.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være inklusiv, socialt holdbar 
og acceptabel for alle, idet der rettes en 
særlig opmærksomhed mod respekten for 
de principper, der er fastsat i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. 
Derfor bør både Unionen og 
medlemsstaterne samt de forskellige 
regionale og lokale aktører tage hensyn til 
dens sociale, arbejdsmarkedsrelaterede og 
økonomiske konsekvenser lige fra starten 
og anvende alle mulige instrumenter til at 
afbøde de negative konsekvenser og 
forstærke de positive konsekvenser såsom 
oprettelse af nye, ordentlige og 
bæredygtige arbejdspladser eller 
forbedring af luftkvaliteten. Unionens 
budget bør stå mål med denne omstilling, 
og den næste FFR bør gøre det muligt at 
virkeliggøre Unionens ambitioner og 
muliggøre en allokering fra Fonden for 
Retfærdig Omstilling (FRO) uden at 
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justere allokeringerne til de eksisterende 
EU-politikker i nedadgående retning.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Unionen bør ledsage og støtte regioner, 
lokale aktører og indbyggere på 
subregionalt plan i omstillingen mod 
klimaneutralitet og bæredygtige job i EU 
ved at samle EU-budgettets udgifter til 
klimarelaterede mål, samhørighedsmål 
samt økonomiske og sociale målsætninger 
på alle relevante planer, idet der tages 
hensyn til investeringer i sociale 
virkninger og rettet mod de områder og 
befolkningsgrupper, der har mest brug for 
støtte til at opnå omstillingen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling 
("FRO"), som er en af søjlerne i 
mekanismen for retfærdig omstilling, der 
gennemføres under 
samhørighedspolitikken. Formålet med 
FRO er at afbøde de negative virkninger af 
klimaomstillingen ved at støtte de mest 
berørte territorier og den pågældende 
arbejdsstyrke. I overensstemmelse med 

(5) Ved denne forordning oprettes 
FRO, som er en af søjlerne i mekanismen 
for retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er ikke alene at afbøde de 
negative virkninger af klimaomstillingen 
og støtte indsatsen med sigte på en 
retfærdig og effektiv energiomstilling i 
retning af en klimaneutral økonomi, men 
også at skabe og styrke de fremtidige 
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den specifikke målsætning for FRO bør 
foranstaltninger, der støttes af FRO, 
bidrage direkte til at afbøde virkningerne 
af omstillingen ved at finansiere 
diversificering og modernisering af den 
lokale økonomi og afbøde de negative 
konsekvenser for beskæftigelsen. Dette 
afspejles i den specifikke målsætning for 
FRO, som er fastsat på samme niveau og er 
anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

positive virkninger ved at støtte de mest 
berørte territorier, der omfatter oversøiske 
lande og territorier samt de mennesker, 
der bor der, og navnlig de berørte 
arbejdstagere, for at sikre social, 
territorial og økonomisk samhørighed. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
fremme og virke som katalysator for 
omstillingen ved at skabe nye bæredygtige 
beskæftigelsesmuligheder, afbøde de 
negative sociale konsekvenser samt ved at 
finansiere diversificering, bæredygtighed, 
omstilling og modernisering af den lokale 
økonomi, idet man forebygger social 
usikkerhed og undgår at skabe ustabile 
erhvervsmiljøer. Dette afspejles i den 
specifikke målsætning for FRO, som er 
fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition i den europæiske grønne pagt om 
at skabe muligheder for et mere 
velstående og inklusivt samt et sundere og 
grønnere kontinent bør FRO yde et vigtigt 
bidrag til at integrere klimaindsatsen og 
fremskynde omstillingen til en økonomi, 
der er klimaneutral, baseret på 
vedvarende energi, meget ressource- og 
energieffektiv og cirkulær, så tidligt som 
muligt og senest i 2050. FRO-finansiering 
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fuldt ud til opfyldelsen af dette mål. bør være betinget af, at EU's mål om 
klimaneutralitet allersenest i 2050 samt de 
mellemliggende mål accepteres. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
frivilligt overføres fra EFRU og ESF+, vil 
bidrage fuldt ud til opfyldelsen af dette mål 
i overensstemmelse med principperne i 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, samt nationale og 
regionale investeringer og privat kapital 
og bør på ingen måde erstatte sådanne 
investeringer. Den næste FFR bør som 
sådan være ambitiøs og gøre det muligt at 
nå de fastsatte mål. Finansiering fra FRO 
må under ingen omstændigheder være på 
bekostning af andre eksisterende midler. 
FRO bør støtte overgangen til en grøn 
økonomi, især i de regioner, der er mest 
afhængige af kul eller andre lignende 
ubæredygtige brændstoffer, og bidrage til 
en ny bæredygtig samhørighedspolitik 
med sigte på fremtidsorienterede og 
grønne beskæftigelsesmodeller.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er ikke kun en udfordring, men 
også en enorm mulighed for alle 
medlemsstater, regionale og lokale 
offentlige og private aktører. Yderligere 
støtte vil være nødvendig for regionerne, 
herunder i afsidesliggende områder, der 
stadig er stærkt afhængige af fossile 
brændstoffer eller drivhusgasintensive 
industrielle aktiviteter, som skal udfases 
og/eller moderniseres med henblik på 
omstillingen til klimaneutralitet, sammen 
med en arbejdsstyrke, der behøver 
opkvalificering og hjælp for at opnå 
beskæftigelse i grønne sektorer, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække hele 
Unionen, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle regionernes 
oprindelige afhængighed af aktiviteter, 
der ikke er bæredygtige, og deres evne til 
at finansiere de nødvendige investeringer 
for at foretage omstillingen til 
klimaneutralitet snarest muligt og 
allersenest i 2050, herunder deres fremme 
af alternativer til en økonomi baseret på 
fossile brændstoffer gennem en cirkulær 
økonomi, der giver muligheder for nye 
job, regional økonomiske udvikling og 
forbedret territorial samhørighed, og som 
fremmer de lokale økonomier i 
landdistrikterne.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima-, social- 
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miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til 
og bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

og miljøpolitiske målsætninger, herunder 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder såvel som De Forenede 
Nationers mål for bæredygtig udvikling. 
Listen over investeringer bør prioritere 
dem, der støtter mennesker, social 
innovation, lokale økonomier og 
arbejdsmarkedet med anstændig 
jobskabelse, og er bæredygtige på 
mellemlang og lang sigt, idet der tages 
hensyn til alle målsætningerne i den 
europæiske grønne pagt, alt imens de 
beskytter, bevarer og styrker Unionens 
naturkapital og forbedrer borgernes 
sundhed og trivsel for så vidt angår 
miljørelaterede risici og følgevirkninger. 
De finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi, der fuldt ud er baseret på 
vedvarende energi og har høj ressource- 
og energieffektivitet så hurtigt som muligt 
og allersenest i 2050. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv, gas, olie og 
olieskifer eller udvinding af disse faste 
fossile brændstoffer, samt indirekte 
industrier såsom leverandører og 
tjenesteydere, der måske også er berørt af 
denne faldende produktion, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. Denne støtte bør klart 
fastlægges i den territoriale plan for 
retfærdig omstilling og bør være betinget 
af skabelsen af kvalitetsjob og sociale 
fremskridt samt af sikring af den lokale 
økonomis modstandsdygtighed til at 
overvinde potentielle tab af 
arbejdspladser. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
allersenest i 205013, samtidig med at 
arbejdstagernes kvalifikationer og 



PE648.609v04-00 136/333 RR\1210220DA.docx

DA

rettigheder styrkes, og en forringelse af 
miljøet undgås. Disse investeringer bør 
også gøre det muligt at finansiere 
ekspertise og analyser til understøttelse 
for fuldt omstillede SMV'er, så de kan 
fastholde de opkvalificerede og omskolede 
medarbejdere. Der bør lægges særlig vægt 
på gennemførelsen af princippet om 
energieffektivitet først i 
investeringsbeslutninger samt på grønne 
sektorer såsom inden for vedvarende 
energikilder, intelligent mobilitet, kampen 
imod energifattigdom, investering med 
sociale virkninger eller andre sektorer, 
der støtter, fremmer og fremskynder 
ressourceeffektivitet og den cirkulære 
økonomi. Disse investeringer bør også 
støtte skabelsen af videns- og 
innovationsfællesskaber, der fokuserer på 
digitalisering og forskning og Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi, idet forskningscentre, 
iværksættere, universiteter og lokale og 
regionale myndigheder samles for at 
bidrage til at nå målet med en intelligent 
og bæredygtig omstilling. Sådanne 
foranstaltninger bør fremme skabelsen af 
grønne, bæredygtige og anstændige job, 
afbøde negative sociale konsekvenser og 
fremskynde omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi i 2050 
allersenest.

__________________ __________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Ændringsforslag 10
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Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) FRO bør også anvendes til at støtte 
investeringer i sociale, 
uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige 
og kulturelle projekter, navnlig i regioner, 
der er afhængige af en kulstofintensiv 
økonomi og påvirket af den strukturelle 
omstilling til en ressourceeffektiv og 
kulstoffattig cirkulær økonomi. Ulighed 
mellem de muligheder, der findes i de 
støtteberettigede regioner, påvirker bl.a. 
adgangen til uddannelses-, kultur-, 
samfunds-, sundheds- og socialtjenester. 
Udvikling af et stærkt lokalsamfund, hvor 
forskellige generationer samles, samt 
integration af sårbare grupper i 
samfundet uden forskelsbehandling kan 
forbedre de økonomiske muligheder og 
sikre en retfærdig omstilling for alle. I 
dette øjemed skal social innovation 
navnlig understøttes på områderne for 
uddannelse og pasning i den tidlige 
barndom, uddannelsesfaciliteter, 
studenterboliger og digitalt udstyr samt 
sundhedstjenester og nye modeller for 
sundhedspleje, herunder klinikker, 
hospitaler eller pleje baseret på 
fællesskab. Dette vil bidrage til at sikre, at 
mennesker, der bor i regioner under 
omstilling, herunder dem, der er aktive i 
den sociale økonomi, som er afgørende 
for den lokale økonomiske udvikling og 
den sociale markedsøkonomi, får adgang 
til offentlige tjenester af høj kvalitet og 
tjenester af almen interesse, og dermed 
understøtte en socialt retfærdig omstilling, 
der ikke lader nogen i stikken.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de mennesker, der 
mest sandsynligt vil få brug for støtte for 
at opnå klimaomstillingen, bør FRO 
dække opkvalificering og omskoling af de 
berørte arbejdstagere under særlig 
hensyntagen til de mest sårbare 
mennesker som defineret i [ESF+-
forordningen] og de personer, der 
befinder sig længst fra arbejdsmarkedet 
(såsom langtidsledige, personer i 
arbejdsfattigdom eller unge NEET'er), 
med henblik på at hjælpe dem med at 
tilpasse sig nye beskæftigelsesmuligheder 
og opnå ligevægt mellem kønnene i alle 
sektorer samt levere aktive 
arbejdsmarkeds- og færdighedspolitikker, 
der er målrettet fremtidsrettede sektorer 
og beskæftigelse, idet der sikres 
muligheder for livslang læring, og 
princippet om lige løn for lige arbejde 
respekteres, bistand til dem, der er berørt 
af omstillingen, yde individualiseret hjælp 
til alle kategorier af jobsøgende samt 
sikre, at alle grupper af mennesker har 
lige adgang uden nogen form for 
diskrimination, idet en særlig 
opmærksomhed rettes mod unge, og deres 
aktive inklusion på arbejdsmarkedet. Med 
henblik herpå bør arbejdstagerne tilbydes 
muligheder for opkvalificering og 
omskoling inden for en passende tidsfrist, 
før de bliver arbejdsløse. Bestræbelserne 
skal koncentrere sig om en genoplivning 
af berørte regioner, især ved hjælp af 
omskolingsmodeller og gennem et stærkt 
samarbejde mellem nationale, regionale 
og lokale myndigheder i 
nabomedlemsstaterne med henblik på at 
opnå det fulde potentiale, der ligger i det 
grænseoverskridende arbejdsmarked, i 
fuld overensstemmelse med Fonden for 
Tilpasning til Globaliseringen.

Ændringsforslag 12
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Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør sikre, at 
gennemførelsen af de FRO-finansierede 
prioriteter bidrager til respekt og fremme 
af ligestillingen mellem kvinder og mænd 
i overensstemmelse med artikel 8 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF). Flere 
evalueringer har påvist vigtigheden af 
rettidigt og konsekvent at tage hensyn til 
aspektet med målene for ligestilling 
mellem kønnene i alle dimensioner og 
faser ved tilrettelæggelse, overvågning, 
gennemførelse og evaluering af 
operationelle programmer, idet det 
samtidig sikres, at der træffes særlige 
foranstaltninger for at fremme ligestilling 
og princippet om lige løn for samme 
arbejde af samme værdi, kvinders 
økonomiske uafhængighed, uddannelse 
og opkvalificering samt genintegrering af 
kvindelige voldsofre på arbejdsmarkedet 
og i samfundet som helhed.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) FRO har en vigtig rolle at spille 
med hensyn til at afbøde sociale 
konsekvenser hinsides økonomien og bør 
ikke være et simpelt 
investeringsinstrument for erhvervslivet. 
Omstillingen er meget krævende for de 
berørte regioner og deres indbyggere. 
Risiciene omfatter ikke alene jobtab, men 
også tab af lokale skatteindtægter såvel 
som migration af arbejdskraft, hvilket 
efterlader de unge og de ældre og 
muligvis bevirker, at nogle tjenester 
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bortfalder (især for kulminearbejdere), og 
investering i sociale infrastrukturer for at 
sikre et højt niveau af tjenesteydelser for 
indbyggerne og opveje tabet af ydelser er 
derfor en afgørende faktor for at sikre en 
socialt retfærdig omstilling, der ikke lader 
nogen i stikken. FRO bør navnlig træffe 
forebyggende foranstaltninger imod 
recession for at sikre, at den lokale 
befolkning slutter op om forandringer, og 
at aktører i lokalsamfundet samt den 
lokale sundhedsmæssige, sociale og 
demokratiske infrastruktur forbedres.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes 
af omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og 
ligger betydeligt under de relevante 
benchmarks, der er oprettet til 
gratistildeling i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 

(12) For at fremme diversificeringen og 
omstillingen af territorier, der kræver 
yderligere støtte for at opnå omstillingen, 
bør FRO yde støtte til produktive 
investeringer, som har potentiale til at 
skabe arbejdspladser i grønne og 
bæredygtige SMV'er og navnlig i unge 
virksomheder og virksomheder, der er 
aktive på området for social innovation. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og grøn, anstændig og 
bæredygtig beskæftigelse. Formlet skal 
være at skabe anstændige bæredygtige job 
i fremtidsrettede sektorer og at muliggøre 
social inklusion, idet man samtidig 
anerkender, værdsætter og opgraderer 
kvalifikationer og uddannelse af de lokale 
menneskelige ressourcer. For andre 
virksomheder end SMV'er bør der kun 
ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, og hvis de understøtter 
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beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

fondens overordnede mål, som er at 
fremskynde omstillingen til en cirkulær 
økonomi, der er klimaneutral, baseret på 
vedvarende energikilder og yderst 
ressource- og energieffektiv, ved at skabe 
eller støtte tilpasningen af et betydeligt 
antal job under forudsætning af, at de 
ikke fører til eller er et resultat af 
udflytning, i fuld overensstemmelse med 
Fonden for Tilpasning til Globalisering. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades på 
betingelse af, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
allersenest i 2050 og ligger betydeligt 
under de relevante benchmarks, der er 
oprettet til gratistildeling i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og på betingelse af at de 
resulterer i beskyttelse af et betydeligt antal 
anstændige og bæredygtige job. Enhver 
sådan investering bør anføres som sådan i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, bør være bæredygtig og 
afspejle princippet om "energieffektivitet 
først". For at beskytte integriteten af det 
indre marked og samhørighedspolitikken 
bør støtte til virksomheder være i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler som fastsat i artikel 107 og 
108 i TEUF, og navnlig bør støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF. 
Omstillingen, der blev påbegyndt med den 
europæiske grønne pagt, skal komme alle 
til gode og ikke øge ulighederne, idet den i 
særlig grad skal fokusere på landdistrikter 
og deres betydelige økonomiske 
vanskeligheder, især for unge.

__________________ __________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
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ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, 
der støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør der stilles krav om at udarbejde 
et selvstændigt FRO-program. I 
overensstemmelse med artikel 21a i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser] kunne midler fra 
FRO styrkes på frivillig basis med 
supplerende finansiering fra EFRU og 
ESF+, som bør tilføres yderligere 
ressourcer til dette formål De respektive 
beløb, der overføres fra EFRU og ESF+, 
bør være i overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling og disse 
fondes målsætning. I overensstemmelse 
med målet om forenkling må 
gennemførelsen af FRO ikke skabe alt for 
store administrative byrder.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale 
planer for retfærdig omstilling med 

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv og målbar lancering og 
gennemførelse af en omstillingsproces i et 
specifikt område, der behøver støtte for at 
udfase sin afhængighed af ikke-
bæredygtige aktiviteter med henblik på at 
opnå en klimaneutral økonomi senest i 
2050. I den forbindelse bør de modtagende 
regioner i medlemsstaterne med støtte fra 
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angivelse af omstillingsprocessen i 
overensstemmelse med deres nationale 
energi- og klimaplaner. Med henblik herpå 
bør Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Kommissionen udarbejde territoriale 
planer for retfærdig omstilling. Under 
udarbejdelsen af planerne for en 
retfærdig omstilling bør de modtagende 
regioner konsultere de relevante 
interessenter, herunder lokale og 
regionale myndigheder i 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincipperne, lokale og 
regionale aktører såsom det eksisterende 
lokale erhvervsliv og især SMV'er og 
underleverandører til store 
energifaciliteter, civilsamfundet, 
arbejdsmarkedets parter og de 
lokalsamfund, der er berørt. Planerne for 
retfærdig overgang skal i angive 
omstillingsprocessen, herunder 
jobskabelsesforanstaltninger med 
socioøkonomiske virkninger, 
opkvalificering og omskoling og 
investering i lokal social infrastruktur i 
overensstemmelse med i hvert fald de 
ambitioner, der indgår i deres nationale 
energi- og klimaplaner, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og De 
Forenede Nationers mål for bæredygtig 
udvikling. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte aktører og 
sektorer. Den eksisterende platform bør 
anvendes fuldt ud til at udbrede bedste 
praksis i planlægningsfasen. Ved 
udarbejdelsen af disse territoriale planer 
for retfærdig omstilling må det kræves, at 
der anvendes en omfattende tilgang, som 
tager hensyn til virkningerne for 
nabosamfundene, også på tværs af 
grænserne.

Ændringsforslag 17
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Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) For at sikre effektivitet og positive 
virkninger på lang sigt af omstillingen og 
FRO vil det være nødvendigt at indsamle 
data for bedre at kunne udarbejde 
prognoser for de kvalifikationer, der vil 
blive behov for på tværs af sektorer og 
industri for at kunne tilpasse sig til de 
ændringer, der kræves i en ny grøn 
økonomi, og navnlig for at kunne opstille 
modeller for de beskæftigelsesmæssige 
konsekvenser af 
dekarboniseringsscenarier. Desuden vil 
der være behov for overvågning i kraft af 
formålstjenlige indikatorer for social 
bæredygtighed.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede aktører og lokaliteter, hvor 
støtten fra FRO skal koncentreres, og 
beskrive specifikke foranstaltninger, der 
skal træffes for at nå en klimaneutral 
økonomi allersenest i 2050. Planerne for 
retfærdig omstilling bør navnlig 
identificere lukning af anlæg, der omfatter 
produktion af fossile brændstoffer, andre 
drivhusgasintensive aktiviteter eller 
aktiviteter, hvis industrielle slutprodukter 
direkte påvirkes af omstillingen til 
kulstofneutralitet, og behovet for hjælp til 
opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere samt leverandører og 
tjenesteydere, der er stærkt afhængige af 
disse industrier, samt en detaljeret plan 
over investeringerne i social infrastruktur. 
Arbejdsmarkedets parter skal inddrages i 
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målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

alle processens faser, så de kan komme 
med input vedrørende de særlige behov, 
der skal opfyldes. Disse territorier bør 
defineres præcist og svare til NUTS 3-
regioner eller bør være dele deraf. Planerne 
bør identificere disse territoriers 
udfordringer (de økonomiske, sociale, 
territoriale og miljømæssige), behovene, 
muligheder og ressourcer for at opnå 
omstilling, herunder hvad angår social 
infrastruktur, jobskabelsespotentiale og 
eksisterende uddannelses- og 
ingeniørmæssigt potentiale. Planerne bør 
identificere den type operationer, der er 
behov for, på en måde, der sikrer en 
sammenhængende udvikling af 
klimaresistente økonomiske aktiviteter, der 
skaber bæredygtige og anstændige job, 
som prioriterer afbødningen af eventuelle 
socioøkonomiske chok som følge af 
omstillingen, og som også er i 
overensstemmelse med omstillingen til 
klimaneutralitet allersenest i 2050 og 
målsætningerne i den europæiske grønne 
pagt, principperne i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder og De Forenede 
Nationers mål for bæredygtig udvikling, 
idet det sikres, at ingen lades i stikken. 
Kun investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af det 
nationale FRO-program, der skal 
godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at øge resultatorienteringen i 
brugen af midler fra FRO bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
hvis man er meget langt fra at nå de mål, 

(16) For at optimere 
resultatorienteringen i brugen af midler fra 
FRO bør Kommissionen i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
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der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO.

hvis man er meget langt fra at nå de mål, 
der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO. Kommissionen bør overvåge de 
regioner, hvor brugen af FRO-midler 
giver lavere resultater, og sikre, at disse 
regioner støttes yderligere for ikke at lade 
nogen i stikken.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier i deres 
økonomiske, arbejdsmarkedsmæssige og 
sociale forandring i deres omstilling til en 
klimaneutral økonomi, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
særlige udfordringer samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til de grupper af 
mennesker og de territorier, der har behov 
for yderligere støtte for at kunne 
gennemføre omstillingen til en cirkulær 
og klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050, som fuldt ud er baseret på 
vedvarende energikilder, har høj 
ressource- og energieffektivitet, og som 
omdanner udfordringer ved omstillingen 
til muligheder, og samtidig bidrage til at 
fremme den europæiske sociale model for 
de nuværende og fremtidige generationer 
og bekæmpe uligheder.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger 
af omstillingen til en klimaneutral 
økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser] skal FRO bidrage til 
følgende specifikke målsætning:

- give regioner, lokale niveauer og 
mennesker mulighed for at håndtere de 
sociale, arbejdsmarkedsmæssige, 
økonomiske og miljømæssige 
udfordringer og muligheder ved 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og et samfund, der er i overensstemmelse 
med målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til et godt stykke under 
2 grader celsius og samtidig fortsætte 
bestræbelserne på at begrænse stigningen 
til 1,5°C, og samtidig sikre, at de 
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territoriale planer for retfærdig omstilling 
øger gennemsigtigheden og sikkerheden 
for samfund, arbejdstagere, virksomheder 
og investorer.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater.

1 FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater, idet der særligt 
fokuseres på de medlemsstater, der er 
afhængige af fossile brændstoffer, idet de 
overordnede målsætninger i den 
europæiske grønne pagt og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
respekteres og understøttes med henblik 
på at håndtere klima- og 
miljøudfordringer, samtidig med at der 
sikres en retfærdig omstilling, som ikke 
lader nogen i stikken. FRO skal støtte de 
aktiviteter, der er fastlagt i artikel 4, stk. 2 
til 2c, og adgang skal være betinget af, om 
den pågældende medlemsstat har 
forpligtet sig til et mål om klimaneutralitet 
senest i 2050.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 10 
mia. EUR i 2018-priser, som kan forhøjes, 
alt efter tilfældet, med yderligere midler, 
der er afsat på Unionens budget, og med 
andre midler i overensstemmelse med den 
gældende basisretsakt. Finansieringen af 
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den gældende basisretsakt. FRO må ikke være til skade for 
tildelingen af midler til de øvrige FFR-
fonde.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

0,35 % af det i første afsnit nævnte beløb 
afsættes til teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ.

En andel på mindst 0,35 % af det i første 
afsnit nævnte beløb afsættes til teknisk 
bistand på Kommissionens initiativ."

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af 
den årlige fordeling af midler, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I.

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en delegeret retsakt 
i henhold til artikel 10 om fastlæggelse af 
den årlige fordeling af midler, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Midler fra Den Europæiske Unions 
genopretningsinstrument
1. De foranstaltninger, der er nævnt i 
artikel 2 i forordning [ERI], gennemføres 
under FRO med et beløb på 30 milliarder 
EUR i løbende priser af det beløb, der er 
angivet i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. vi), i 
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nævnte forordning, jf. dog dennes artikel 
4, stk. 3, 4 og 8.
Dette beløb betragtes som omfattende 
"andre midler", som omhandlet i denne 
forordnings artikel 3, stk. 2, og udgør 
eksterne formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 5, i 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046. 
De stilles til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser under målet om investeringer 
i vækst og beskæftigelse for 2021-2024 i 
tillæg til de samlede midler, jf. artikel 3, 
som følger:
– 2021: 7 954 600 000 EUR
– 2022: 8 114 600 000 EUR
– 2023: 8 276 600 000 EUR
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
I tillæg hertil stilles der 15 600 000 EUR i 
løbende priser til rådighed til 
administrationsudgifter fra de i dette 
stykkes første afsnit omhandlede midler.
2. 0,35% af det beløb, der er 
omhandlet i stk. 1, første afsnit, afsættes 
til teknisk bistand på Kommissionens 
initiativ.
3. Den årlige fordeling mellem 
medlemsstaterne af det beløb, der er 
omhandlet i stk. 1, indgår i den i artikel 3, 
stk. 3, omhandlede kommissionsafgørelse 
i overensstemmelse med den metode, der 
er fastsat i bilag I.
4. Uanset finansforordningens 
artikel 14, stk. 3, finder 
frigørelsesreglerne i afsnit VII, kapitel IV, 
i ... [forordning (EU) - den nye forordning 
om fælles bestemmelser] anvendelse på de 
budgetmæssige forpligtelser baseret på de 
i stk. 1 omhandlede midler. Uanset 
finansforordningens artikel 12, stk. 4, 
litra c), må disse midler ikke anvendes til 
et efterfølgende program eller en 
efterfølgende aktion.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I henhold til stk. 1 må FRO kun 
støtte følgende aktiviteter:

2. I overensstemmelse med stk. 1 skal 
FRO støtte følgende aktiviteter i 
omstillingen, forudsat at de er 
støtteberettigede i henhold til 
forordning ... [forordning om 
bæredygtighedsklassificering]:

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) bæredygtige investeringer i 
SMV'er, herunder nystartede 
virksomheder, energifællesskaber og 
kooperativer og aktører, der er aktive 
inden for social innovation, som fører til 
skabelse af anstændige og bæredygtige 
job, økonomisk diversificering og 
omstilling

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder i sociale virksomheder og 
fremtidsorienterede bæredygtige sektorer, 
vedvarende energi, grøn omlægning og 
bygning af grøn infrastruktur, herunder 
gennem virksomhedskuvøser og 
konsulenttjenester
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) investering med social 
indvirkning, navnlig investeringer, der 
fremme udviklingen af virksomheder, der 
genererer positive, lokale og målbare 
sociale og miljømæssige virkninger;

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier

c) investeringer i bæredygtige 
forsknings- og innovationsaktiviteter og 
fremme af overførsel af avancerede grønne 
og bæredygtige teknologier

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig vedvarende energi, 
nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
energieffektivitet, herunder målrettede 
foranstaltninger for imødegåelse af 
energiforanstaltninger og dårlige 
boligforhold, og vedvarende energi såvel 
som i anvendelse af intelligente, 
energieffektive og multimodale 
miljøvenlige transportmidler i byområder 
for at nedbringe emissionerne fra 
samtlige transportmåder;
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet, navnlig dem, der er 
rettet mod mikrovirksomheder og små 
virksomheder

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
idet der sikres behørig respekt for 
princippet om, at forureneren betaler

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i fremme af en giftfri 
cirkulær økonomi, heriblandt i 
bioøkonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

udgår

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for 
jobsøgende

udgår

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende udgår

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) teknisk bistand. udgår

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I overensstemmelse med stk. 1 skal 
FRO støtte sociale investeringer, 
herunder investeringer, der støtter 
gennemførelsen af den europæiske søjle 
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for sociale rettigheder, der sikrer 
deltagelse af og adgang for personer med 
handicap og de dårligst stillede personer, 
navnlig gennem:
a) mikrofinansiering, finansiering af 
sociale virksomheder og den sociale 
økonomi
b) social innovation, social 
infrastruktur samt infrastruktur til 
lokalsamfund såsom fællesskabs- og 
volontørcentre
c) faciliteter til uddannelse og 
erhvervsuddannelse.
d) energieffektivt socialt boligbyggeri, 
der bidrager til at imødegå 
energifattigdom, og Housing First-
løsninger til personer, der risikerer eller 
oplever hjemløshed
e) bæredygtige og økonomisk 
overkommelige sociale og 
sundhedsmæssige infrastrukturer og 
sundhedsplejetjenester af høj kvalitet samt 
innovative sundhedsløsninger
f) kultur- og kulturarvsaktiviteter 
med et socialt formål

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I overensstemmelse med stk. 1 
støtter FRO investeringer i følgende tiltag 
rettet mod arbejdstagere og jobsøgende:
a) opkvalificering og omskoling, ikke 
alene af nuværende eller tidligere 
arbejdstagere, der arbejder i industrier 
baseret på fossile brændstoffer, men af 
alle personer uden for arbejdsmarkedet, 
herunder langtidsledige, personer, der 
søger deres første job, og af unge, som 
hverken er i beskæftigelse eller under 
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uddannelse eller erhvervsuddannelse 
(NEET'er) 
b) aktive arbejdsmarkeds- og 
færdighedspolitikker rettet mod 
fremtidsorienterede sektorer og 
beskæftigelse samt personlig hjælp til 
jobsøgning samt rådgivnings- og 
støttetjenester til jobsøgende med 
mennesket i fokus
c) midlertidige 
indkomststøtteforanstaltninger og sociale 
beskyttelsesforanstaltninger for de 
arbejdstagere, der er mest direkte berørt 
af omstillingen, når det er relevant, med 
en særlig fokus på fattigdom blandt 
personer i arbejde; disse foranstaltninger 
ville kun være et supplement til nationale 
sikkerhedsnet, hvis det er nødvendigt
d) aktiv inklusion af jobsøgende og 
socioøkonomisk integration af mennesker 
og samfund

 (Litra a)-d) i artikel 2b svarer til litra h)-j) i Kommissionens forslag, med følgende ændringer 
(i fed og understreget):

h) opkvalificering og omskoling, ikke alene af nuværende eller tidligere arbejdstagere, 
der arbejder i industrier baseret på fossile brændstoffer, men af alle personer uden for 
arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige, personer der søger deres første job, og af unge, 
som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse eller erhvervsuddannelse (NEET'er)

i) aktive arbejdsmarkeds- og færdighedspolitikker rettet mod fremtidsorienterede 
sektorer og beskæftigelse samt hjælp til jobsøgning til jobsøgende

ia) midlertidige indkomststøtteforanstaltninger og sociale beskyttelsesforanstaltninger 
for de arbejdstagere, der er mest direkte berørt af omstillingen, når det er relevant, med en 
særlig fokus på fattigdom blandt personer i arbejde; disse foranstaltninger ville kun være et 
supplement til nationale sikkerhedsnet, hvis det er nødvendigt

j) aktiv inklusion af jobsøgende og socioøkonomisk integration af mennesker og 
samfund.)

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. I overensstemmelse med stk. 1 skal 
FRO støtte teknisk bistand med hensyn til 
de investeringsområder, der er omhandlet 
i stk. 2, 2a og 2b.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

2d. Derudover kan FRO i områder, der 
er udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, og i overensstemmelse med 
Unionens regler for statsstøtte, jf. artikel 
107 og 108 i TEUF, yde støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra 
h), og at de har været underkastet en 
yderligere kontrol med henblik på at 
undersøge, om reglerne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder er blevet 
overholdt, og at de fører til skabelse af 
bæredygtig kvalitetsbeskæftigelse og bedre 
social inklusion. Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling, og 
hvis de ikke opretholder en afhængighed 
af fossile brændstoffer.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

2e. FRO kan også støtte investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
forudsat at sådanne investeringer er 
godkendt som en del af den territoriale plan 
for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra i). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling, 
ikke opretholder en afhængighed af 
fossile brændstoffer, og hvis de er socialt 
og miljømæssigt bæredygtige.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2f. I budgetteringen og 
programmeringen af aktioner tilstræber 
FRO at sikre lige støtte til hvert af de tre 
investeringsområder, der er omhandlet i 
stk. 2, 2a og 2c. Princippet om lige andele 
kan tilpasses af regionerne efter eget 
skøn, idet de er forpligtet til at respektere 
en balanceret tilgang mellem de 
forskellige investeringsområder. 

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer med undtagelse af naturgas 
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brændstoffer som et overgangsbrændstof mellem kul og 
grønne energier

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For de aktiviteter, der er omhandlet i 
artikel 4, stk. 2a og 2b, finder de særlige 
udelukkelser, der gælder for [ESF+], også 
anvendelse.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan, og hvor de planlagte 
aktiviteter er i overensstemmelse med de 
planlægningskrav, der er fastlagt i artikel 
4, stk. 2f, og målene for den europæiske 
grønne pagt.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
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hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og, hvis det er relevant, 
de midler, der er overført i 
overensstemmelse med artikel [21a] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser]. ESF+'s andel af de 
samlede overførte midler må ikke 
overstige 20 %.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal i fuld 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet og sammen med 
de relevante lokale og regionale 
myndigheder fra de pågældende territorier 
samt arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer og lokale 
aktører udarbejde en eller flere territoriale 
planer for retfærdig omstilling, som 
dækker et eller flere berørte territorier, der 
svarer til niveau 3 i den fælles nomenklatur 
for statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/17, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske, 
arbejdsmarkedsmæssige og sociale 
virkninger som følge af omstillingen samt 
de indirekte industrier, der påvirkes, 
såsom leverandører og tjenesteydere, 
navnlig hvad angår tilpasning af 
arbejdstagere, arbejdstagernes tilpasning 
og det behov for opkvalificering af 
beskæftigelsesprofilerne, der forventes at 
opstå som følge af ændringerne på 
jobmarkedet i disse områder, eller det 
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forventede tab af arbejdspladser i 
produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet og de 
territorier, der har sektorer, hvis 
industrielle slutprodukter påvirkes direkte 
af omstillingen til kulstofneutralitet.

__________________ __________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse of 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi senest i 2050, 
herunder retligt bindende datoer for de 
vigtigste omstillingstrin, som er i 
overensstemmelse med den seneste udgave 
af den nationale energi- og klimaplan, der 
tager sigte på at udfase kul, andre fossile 
brændstoffer og subsidier til fossile 
brændstoffer inden for det pågældende 
territorium inden for en tidsramme, der er 
i overensstemmelse med målsætningen 
om at begrænse temperaturstigningen til 
1,5 °C over det førindustrielle niveau

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en begrundelse for at identificere de b) en begrundelse for at identificere de 
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territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

territorier eller sektorer, der påvirkes mest 
negativt af den omstillingsproces, der er 
beskrevet i litra a), i overensstemmelse 
med stk. 1

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse 
af det potentielle antal af berørte job og 
tabte arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, 
arbejdsmarkedsmæssige, økonomiske og 
miljømæssige virkninger og 
sidegevinsterne for sundhed og velfærd af 
omstillingen til en økonomi, der er baseret 
på vedvarende energi, meget ressource- 
og energieffektiv, cirkulær og 
klimaneutral, med angivelse af det 
potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser samt den potentielle 
jobskabelse, behov for nye kvalifikationer 
og andre sociale konsekvenser af den 
grønne økonomi, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen til 
nettoemissioner på nul, omstillingen fra 
brug af fossile brændstoffer eller til 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier og 
udfordringer med hensyn til 
energifattigdom

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 



RR\1210220DA.docx 163/333 PE648.609v04-00

DA

sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

sociale, arbejdsmarkedsmæssige, 
økonomiske og miljømæssige udfordringer 
og muligheder, der er knyttet til 
omstillingen til en økonomi, der er baseret 
på vedvarende energi, meget ressource- og 
energieffektiv, cirkulær og klimaneutral 
med en detaljeret liste over de planlagte 
aktioner, der respekterer princippet om en 
ligelig fordeling af andelene mellem de tre 
investeringsområder omhandlet i artikel 4, 
stk. 2, stk. 2a og stk. 2b

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale, territoriale, interregionale eller 
grænseoverskridende strategier og planer, 
de andre EU-fonde såsom [ESF+], EFRU 
og EGF, de nationale energi- og 
klimaplaner, de relaterede EU-strategier 
(den europæiske grønne pagt og den og de 
relaterede Unionsstrategier (den 
europæiske grønne pagt og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder) 
samt FN's mål for bæredygtig udvikling

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en detaljeret liste over de 
forskellige partnere og interessenter, der 
er blevet hørt, og som repræsenterer 
befolkningen i det pågældende territorium
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Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsredskaber og -mekanismer, 
der består af partnerskabsaftalerne, og 
hvordan de pågældende lokale og 
regionale myndigheder og lokale 
interessenter var involveret i 
planlægningen og gennemførelsen af 
partnerskabet, de planlagte overvågnings- 
og evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer, i overensstemmelse 
med den europæiske adfærdskodeks om 
partnerskab inden for rammerne af EU's 
struktur- og investeringsfonde (CDR 
240/2014)

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en beskrivelse af, hvordan den 
offentlige høring forud for udarbejdelsen 
af de territoriale planer for en retfærdig 
omstilling foregik, og hvordan der blev 
taget højde for udfaldet af denne høring

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, og deres 
forventede bidrag til at afbøde 
virkningerne af omstillingen

g) en vurdering af 
omstillingsmulighederne for de berørte 
territorier og befolkninger med en 
beskrivelse af den type operationer, der 
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påtænkes, herunder de arbejdsmarkeds- 
og kvalifikationspolitikker, der kræves for 
at spille en aktiv rolle med hensyn til at 
fremme og støtte beskæftigelse og 
jobskabelse, og deres forventede bidrag til 
at afbøde de sociale, økonomiske, 
energisikkerhedsmæssige og 
miljømæssige virkninger af omstillingen 
og vende udfordringerne ved omstillingen 
til muligheder for regionen og dens 
befolkning

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser vil overstige det 
forventede antal job, der skabes uden 
investeringen

h) hvis der ydes støtte til investeringer 
i andre virksomheder end SMV'er, en 
udtømmende liste over sådanne operationer 
og virksomheder og en begrundelse for 
nødvendigheden af en sådan støtte ved 
hjælp af en mangelanalyse, der viser, at det 
forventede tab af arbejdspladser vil 
overstige det forventede antal job, der 
skabes uden investeringen, eller hvis der er 
et tvingende behov for at omskole 
arbejdstagerne og de jobsøgende, og der 
ikke er andre midler til rådighed

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en 

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en økonomi, 
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klimaneutral økonomi og medfører en 
væsentlig reduktion af 
drivhusgasemissioner, der ligger langt 
under de relevante benchmarks, der er 
fastsat for gratistildeling i henhold til 
direktiv 2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

der er baseret på vedvarende energi, 
meget ressource- og energieffektiv, 
cirkulær og klimaneutral, og medfører en 
væsentlig reduktion af 
drivhusgasemissioner, der ligger langt 
under de relevante benchmarks, der er 
fastsat for gratistildeling i henhold til 
direktiv 2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser og har forpligtet sig til 
social bæredygtighed

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) synergier og komplementaritet med 
andre EU-programmer og -søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling for at 
imødekomme identificerede 
udviklingsbehov.

j) synergier og komplementaritet med 
andre EU-programmer og -søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling for at 
imødekomme identificerede 
udviklingsbehov i det territorium, planen 
angår.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) en klar beskrivelse af den 
forventede rolle, som offentlige 
myndigheder og offentlige instanser 
spiller med hensyn til at gennemføre 
planerne.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner, den europæiske grønne pagt, 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, Unionens forpligtelser i 
henhold til Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis revisionen af en national energi- og 
klimaplan i henhold til artikel 14 i 
forordning (EU) 2018/1999 kræver en 
revision af en territorial plan for 
retfærdig omstilling, foretages denne 
revision som led i midtvejsgennemgangen 
i overensstemmelse med artikel 14 i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

udgår

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Territoriale retfærdige 
overgangsplaner skal udelukke offentlig 
investering i infrastruktur til fossile 
brændstoffer og rumme en mulighed for 
yderligere at styrke lokale økonomier og 
korte økonomiske ruter.
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Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Denne artikel anvendes i fuld 
overensstemmelse med EU-retten og 
national lovgivning om databeskyttelse og 
med forbehold af bestemmelserne i 
forordning (EU).../... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 8, stk. 4, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, og 
foretager høringer af interessenter i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
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lovgivning af 13. april 2016.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 8, stk. 4, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 25 
%)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding og anvendelse af energi fra kul 
og brunkul, olieskifer og tørv (vægtning 
25 %)

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 8 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
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2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oversigt over omstillingsprocessen 
og identifikation af de mest negativt 
påvirkede territorier i medlemsstaten

1. Oversigt over omstillingsprocessen 
og identifikation af de territorier i 
medlemsstaten, der har behov for støtte til 
at gennemføre omstillingen til netto nul

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra a – underpunkt 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. Oversigt over den forventede 
omstillingsproces hen imod en 
klimaneutral økonomi i overensstemmelse 
med målsætningerne i de nationale energi- 
og klimaplaner og andre eksisterende 
omstillingsplaner med en tidsplan for 
ophør eller nedskalering af aktiviteter 
såsom kul- og brunkulsminedrift eller 
kulfyret elproduktion

Oversigt over den forventede 
omstillingsproces hen imod en økonomi, 
der er baseret på vedvarende energi, 
meget ressource- og energieffektiv, 
cirkulær og klimaneutral, i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
de nationale energi- og klimaplaner og 
andre eksisterende omstillingsplaner med 
en tidsplan for ophør eller nedskalering af 
aktiviteter i forbindelse med fossile 
brændstoffer senest i 2050 og inden for en 
tidsramme, der er i overensstemmelse med 
målsætningen om at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra b – underpunkt 1.2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2 Identifikation af de territorier, der 
forventes at blive påvirket mest negativt, 
og begrundelse af dette valg med et 
tilsvarende skøn over de økonomiske og 
beskæftigelsesmæssige virkninger baseret 
på oversigten i afsnit 1.1

Identifikation af de territorier, sektorer, 
samfund og befolkningsgrupper, der bor 
der, og som har størst behov for passende 
støtte for at gøre udfordringen til 
muligheder for disse mennesker og 
begrunde dette valg med et tilsvarende 
skøn over de økonomiske og 
beskæftigelsesmæssige virkninger baseret 
på oversigten i afsnit 1.1

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vurdering af 
omstillingsudfordringer for hvert af de 
identificerede territorier

2. Vurdering af 
omstillingsudfordringer og -muligheder for 
hvert af de identificerede territorier

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale og territoriale virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi

2.1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale, sektorspecifikke og territoriale 
udfordringer og muligheder i omstillingen 
til en økonomi, der er baseret på 
vedvarende energi, meget ressource- og 
energieffektiv, cirkulær og klimaneutral

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra c – tabel – 
afsnit 1 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– sektorer i tilbagegang, der forventes 
at indstille eller foretage en betydelig 
nedskalering af deres aktiviteter i 
forbindelse med omstillingen, herunder en 
tilsvarende tidsplan

– sektorer i tilbagegang og sektorer, 
der forventes at gå tilbage i 
overensstemmelse med de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt, der 
forventes at indstille eller foretage en 
betydelig nedskalering af deres aktiviteter i 
forbindelse med omstillingen, herunder en 
tilsvarende tidsplan

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra c – tabel – 
afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– forventede tab af arbejdspladser og 
omskolingsbehov under hensyntagen til 
prognoser for færdighedsbehov

– forventede tab af arbejdspladser og 
omskolings-, færdigheds- og 
uddannelsesbehov samt planlagte former 
for støtte og politikker under hensyntagen 
til de færdighedsbehov på tværs af 
sektorer og industrier, der forventes ifølge 
prognoserne, med henblik på tilpasning til 
den krævede forandring

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra c – tabel – 
afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– potentiale for økonomisk 
diversificering og udviklingsmuligheder.

– potentiale for økonomisk 
diversificering og udviklingsmuligheder 
for territorierne og de mennesker, der bor 
der, i andre mulige eksisterende eller nye 
bæredygtige sektorer og virksomheder
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Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra c – tabel – 
afsnit 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– forventede virkninger for 
forskellige kategorier af 
lokalbefolkningen med hensyn til alder, 
køn og bopæl.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2. Udviklingsbehov og -målsætninger 
for 2030 med henblik på at opnå 
klimaneutralitet

2.2. Udviklingsbehov og -målsætninger 
for 2030 med henblik på at opnå en yderst 
ressource- og energieffektiv, cirkulær og 
klimaneutral økonomi, der er baseret på 
vedvarende energi

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.2 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra d – tabel – led 
1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Udviklingsbehov skal adressere 
omstillingsudfordringerne 

– Udviklingsbehov skal adressere 
omstillingsudfordringerne og -
mulighederne

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.2 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra d – tabel – led 
2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Målsætninger og forventede 
resultater ved gennemførelse af FRO's 
prioritet.

– Målsætninger of forventede 
resultater ved gennemførelse af FRO's 
prioritet, herunder for alle de mennesker, 
der bor i de berørte regioner

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.2 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra d – tabel – led 
2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Målsætninger og forventede 
resultater for den lokale økonomi.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra e – tabel – led 
3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Andre regionale eller nationale 
udviklingsplaner.

– Andre regionale, nationale, 
territoriale, interregionale eller 
grænseoverskridende strategier og planer, 
de andre EU-fonde såsom [ESF+], EFRU 
og EGF, de nationale energi- og 
klimaplaner, de relaterede EU-strategier 
(den europæiske grønne pagt og den og de 
relaterede Unionsstrategier (den 
europæiske grønne pagt og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder) 
samt FN's mål for bæredygtig udvikling

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra e – tabel – led 
3a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en detaljeret liste over de 
forskellige partnere og interessenter, der 
er blevet hørt, og som repræsenterer 
befolkningen i det pågældende territorium

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.4 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra g – tabel – led 
1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– planlagte operationstyper og deres 
forventede bidrag til at afbøde 
virkningerne af klimaomstillingen

– planlagte operationstyper og deres 
forventede bidrag til at ledsage og aktivt 
støtte den retfærdige omstilling til 
nettoemissioner på nul

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.4 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra h – tabel – 
afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en udtømmende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og for hver af 
dem en begrundelse for nødvendigheden af 
en sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser overstiger det 
forventede antal arbejdspladser, der skabes, 
hvis denne investering ikke gennemføres

– en udtømmende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og for hver af 
dem en begrundelse for nødvendigheden af 
en sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser overstiger det 
forventede antal bæredygtige og 
anstændige arbejdspladser, der skabes, 
hvis denne investering ikke gennemføres, 
eller hvis der er et tvingende behov for at 
omskole arbejdstagere, herunder 
jobsøgende, og ingen andre midler er til 
rådighed
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Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.4 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra i – tabel – 
afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en udtømmende liste over 
operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og fører til betydelige reduktioner i 
drivhusgasemissionerne lavere end de 
relevante benchmarks, der anvendes til 
gratis kvotetildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal job

– en udtømmende liste over 
operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en økonomi, der er fuldt 
baseret på vedvarende energi, meget 
ressource- og energieffektiv, cirkulær og 
klimaneutral, og fører til betydelige 
reduktioner i drivhusgasemissionerne, der 
er lavere end de relevante benchmarks, der 
anvendes til gratis kvotetildeling i henhold 
til direktiv 2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for tilpasningen, omdannelsen 
eller tabet af de pågældende job, og at de 
stemmer overens med forpligtelsen til 
social bæredygtighed

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.4 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra j – tabel – led 
1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– synergier og komplementaritet 
mellem de planlagte operationer og andre 
programmer under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse (støtte til 
omstillingsprocessen), andre 
finansieringsinstrumenter (EU's 
Moderniseringsfond vedrørende 
emissionshandel) og de øvrige søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling (en 
særskilt ordning under InvestEU og 
lånefaciliteten for den offentlige sektor hos 
Den Europæiske Investeringsbank) for at 
imødekomme de identificerede 
investeringsbehov

– synergier og komplementaritet 
mellem de planlagte operationer og andre 
programmer under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse (støtte til 
omstillingsprocessen), andre 
finansieringsinstrumenter (EU's 
Moderniseringsfond vedrørende 
emissionshandel) og de øvrige søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling (en 
særskilt ordning under InvestEU og 
lånefaciliteten for den offentlige sektor hos 
Den Europæiske Investeringsbank) for at 
imødekomme de identificerede 
investeringsbehov og den støtte, der er 
behov for til befolkningen i de berørte 
regioner, navnlig arbejdstagere, herunder 
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jobsøgende.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.4 – Henvisning: Artikel 7 – stk. 2 – litra j – tabel – led 
1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en beskrivelse af den forventede 
rolle, som offentlige myndigheder og 
offentlige instanser spiller med hensyn til 
at gennemføre planerne.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – underpunkt 3.1 – tabel – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Ordninger for inddragelse af 
partnere i udarbejdelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af den 
territoriale plan for retfærdig omstilling

– Ordninger for partneres aktive 
deltagelse i overensstemmelse med den 
europæiske adfærdskodeks om 
partnerskab inden for rammerne af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
(CDR 240/2014), herunder NGO'er, 
fagforeninger og andre centrale 
repræsentanter og interessenter, der 
repræsenterer befolkningen i de 
pågældende regioner, navnlig 
arbejdstagere og jobsøgende, i 
udarbejdelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af den 
territoriale plan for retfærdig omstilling, 
herunder hvilke 
civilsamfundsorganisationer der bør 
inddrages, og hvordan repræsentanter for 
lokalsamfundet bør høres og inddrages 
proaktivt i programmeringsprocessen. 
Høring og inddragelse bør finde sted før, 
under og efter udarbejdelsen af 
programmeringsdokumenter.
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Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – underpunkt 3.1 – tabel – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Resultat af offentlige høringer. – Resultat af offentlige høringer i 
overensstemmelse med den europæiske 
kodeks om partnerskab inden for 
rammerne af de europæiske struktur- og 
investeringsfonde (CDR 240/2014) og en 
beskrivelse af, hvordan denne høring blev 
gennemført, og hvordan der i planen blev 
taget hensyn til resultaterne af en sådan 
høring

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – underpunkt 3.2 – tabel – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Planlagte overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger, herunder 
indikatorer til måling af planens evne til at 
opfylde målsætningerne

– Planlagte overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger, herunder 
indikatorer til måling af planens evne til at 
opfylde målsætningerne, udfasningen af 
aktiviteter relateret til fossile brændstoffer 
i de pågældende regioner, antallet af nye 
bæredygtige og anstændige job og 
beskæftigelsesmuligheder, der kan skabes, 
og de forventede sociale resultater, f.eks. 
mindskelse af ekstrem fattigdom.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det organ eller de organer, der har ansvaret 
for at koordinere og overvåge 
gennemførelsen af planen og deres rolle

Det organ eller de organer, der har ansvaret 
for at koordinere og overvåge 
gennemførelsen af planen og deres rolle, i 
overensstemmelse med den europæiske 
adfærdskodeks for partnerskab inden for 
rammerne af de europæiske struktur- og 
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investeringsfonde (CDR 240/2014).

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Bilag III – tabel – kolonne 1 – efter “RCO 209” (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For NUTS 3-regioner, der gennemfører 
planerne for retfærdig omstilling (FRO), 
den regionale sociale udvikling
RCO 301 – mikrofinansiering, 
finansiering af sociale virksomheder og 
den sociale økonomi
RCO 302 – faciliteter til uddannelse og 
erhvervsuddannelse
RCO 303 – investering i energieffektivt 
socialt boligbyggeri, der bidrager til at 
imødegå energifattigdom, og Housing 
First-løsninger til personer, der risikerer 
eller oplever hjemløshed

RCO 304 – bæredygtige og økonomisk 
overkommelige sociale og 
sundhedsmæssige infrastrukturer og 
sundhedsplejetjenester af høj kvalitet samt 
innovative sundhedsløsninger, herunder 
sundhedstjenester og nye 
sundhedsplejemodeller
RCO 305 – social innovation, herunder 
innovative sociale løsninger og 
programmer til fremme af sociale 
virkninger og resultater i områderne
RCO 306 – aktiviteter vedrørende kultur 
og kulturarv med et socialt formål
RCO 307 – infrastruktur til lokalsamfund 
såsom fællesskabs- og volontørcentre
RCO 308 – inklusion af og bedre 
tilgængelighed for personer med 
handicap
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2.7.2020

UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG 
FØDEVARESIKKERHED

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for 
Retfærdig Omstilling
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Alexandr Vondra

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 57

KORT BEGRUNDELSE

Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") er den første søjle i mekanismen for retfærdig 
omstilling og anses for at være en forudsætning for en vellykket omstilling til en klimaneutral 
økonomi. Det er Kommissionens hensigt at sikre, at "ingen lades i stikken", men FRO-
forslaget lever ikke op til dette løfte. 

For det første er størrelsen af FRO på 7,5 mia. EUR alt for lav til at kunne opfylde de 
forventede behov, som anslås til at ligge i størrelsesordenen flere hundrede milliarder i 2050 i 
nogle medlemsstater. Derfor mener jeg, at der er behov for yderligere midler for at øge 
størrelsen af FRO, hvilket skal drøftes under de igangværende forhandlinger om den næste 
flerårige finansielle ramme. 

For det andet adresserer Kommissionen denne mangel på midler ved en obligatorisk 
overførsel af midler fra EFRU og ESF+. Efter min opfattelse tager dette midler fra andre 
vigtige mål og bør kun ske på frivillig basis og efter medlemsstaternes skønsmæssige 
vurdering, eftersom de er bedst i stand til at vurdere deres egne investeringsbehov.

For det tredje bør udgiftsprioriteringerne for FRO ændres for at maksimere dens virkning. De 
EU-regioner, der er afhængige af kul og brunkul, vil blive ramt først og hårdest af EU's 
omstilling til en lavemissionsøkonomi. Der bør derfor investeres betydelige FRO-midler i de 
medlemsstater og regioner, der fortsat er stærkt eller helt afhængige af kul og brunkul – og 
hvor de økonomiske og sociale virkninger af omstillingen til bæredygtighed vil være mest 
udtalte. 

For at lette klimaomstillingen i medlemsstaterne:

- bør investeringer i gas tillades, hvis de medfører betydelige emissionsreduktioner, da gas 
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bør betragtes som en overgangsenergikilde

- bør store virksomheder ikke diskrimineres, da de kan gennemføre investeringer i større 
målestok, selv om SMV'er og nye virksomheder naturligvis også bør støttes, og 

- nye teknologier bør støttes, hvis de er modne nok til at blive taget i brug, så FRO kan 
skabe reelle forandringer på kort sigt.

På baggrund af den nuværende bredere politiske kontekst – herunder sandsynligheden for, at 
der vil være en lavere investeringskapacitet i kølvandet på covid-19-krisen – mener jeg, at EU 
muligvis ikke er parat til at stræbe efter klimaneutralitet i 2050.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer 
Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 175, stk. 3,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 175, stk. 3, og artikel 322, stk. 1, 
litra a),

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og navnlig dens 
mål i artikel 2 og FN's mål for bæredygtig 
udvikling ved at koncentrere Unionens 
finansiering om miljømæssigt og socialt 
bæredygtige målsætninger. Denne 
forordning gennemfører en af de 
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grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

prioriteter, der er fastsat i meddelelsen om 
den europæiske grønne pagt ("den 
europæiske grønne pagt")11, og er en del af 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa12, der i forbindelse med 
samhørighedspolitikken yder målrettet 
finansiering under mekanismen for 
retfærdig omstilling til at støtte Unionens 
territorier og deres indbyggere, navnlig de 
mest sårbare, med at tackle de økonomiske 
og sociale udfordringer ved omstillingen 
til en klimaneutral, miljømæssigt 
bæredygtig, energi- og ressourceeffektiv 
og cirkulær økonomi senest i 2050, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner, og hvor 
Unionens naturkapital, menneskers 
sundhed og trivsel beskyttes og fremmes.

_________________ _________________
11 COM(2019)0640 final af 11.12.2019. 11 COM(2019)0640 af 11.12.2019.
12 COM(2020)0021 af 14.1.2020. 12 COM(2020)0021 af 14.1.2020.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og 
skaber muligheder og udfordringer for alle 
på mellemlang sigt, vil ikke alle regioner 
og medlemsstater starte deres omstilling 
fra samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 

(2) Omstillingen til en klimaneutral, 
miljømæssigt bæredygtig, energi- og 
ressourceeffektiv og cirkulær økonomi er 
en af Unionens vigtigste 
politikmålsætninger og vil kræve 
betydelige yderligere investeringer. Den 
12. december 2019 godkendte Det 
Europæiske Råd målsætningen om at opnå 
en klimaneutral Union inden 2050 som en 
måde til at bidrage til at opfylde 
målsætningerne i Parisaftalen. Mens 
foranstaltningerne til bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
medføre generelle fordele på lang sigt, 
skaber de muligheder og udfordringer for 
alle på mellemlang sigt, idet ikke alle 
mennesker, territorier og medlemsstater 
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virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

starter deres omstilling fra samme 
udgangspunkt eller have samme kapacitet 
til at reagere. Nogle er mere avancerede 
end andre, mens omstillingen medfører 
større sociale og økonomiske virkninger 
for de regioner, der er stærkt afhængige af 
fossile brændstoffer — navnlig kul, 
brunkul, tørv og olieskifer — eller 
drivhusgasintensive industrier. En sådan 
situation skaber ikke blot en risiko for en 
omstilling i flere hastigheder i Unionen for 
så vidt angår klimaindsatsen, men også for 
voksende forskelle mellem regionerne, 
hvilket er til skade for målsætningerne om 
social, økonomisk og territorial 
samhørighed.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være menneskecentreret, 
retfærdig, inkluderende og socialt 
acceptabel for alle, reducere uligheder, og 
den må ikke lade nogen i stikken. Derfor 
skal både Unionen og medlemsstaterne 
tage hensyn til dens økonomiske, 
miljømæssige og sociale konsekvenser lige 
fra starten og anvende alle mulige 
instrumenter til at undgå, og hvor dette 
ikke er muligt, at afbøde de negative 
konsekvenser og skabe nye muligheder for 
mennesker og territorier, der er mest 
berørt af omstillingen. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(3a) Omstillingen til en kulstofneutral 
økonomi giver også mulighed for at skabe 
flere arbejdspladser. Ifølge 
Kommissionens udgave fra 2019 af dens 
årlige gennemgang af beskæftigelsen og 
den sociale udvikling i Europa (ESDE) vil 
omstillingen til en kulstofneutral økonomi 
øge antallet af disponible arbejdspladser. 
Inden 2030 forventes omstillingen at 
skabe yderligere 1,2 mio. arbejdspladser i 
Unionen i tillæg til de 12 mio. nye 
arbejdspladser, der i forvejen forventes 
skabt. Ifølge Kommissionen kan 
omstillingen mindske den igangværende 
jobpolarisering, der skyldes 
automatisering og digitalisering, ved også 
at skabe arbejdspladser i midten af løn- og 
kvalifikationsskalaen, navnlig inden for 
byggeri og fremstilling.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Styrkede samhørighedspolitiske 
instrumenter og en lempelse af reglerne 
for Unionens budget er vigtige i lyset af de 
aktuelle økonomiske og sociale 
konsekvenser af covid-19-pandemien i 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør 
frit kunne omdirigere bevillinger mellem 
fonde, udgiftsposter og prioriteringer i 
overensstemmelse med deres økonomiske 
og sociale behov, uanset målene om 
tematisk koncentration og eventuelle 
makroøkonomiske og/eller politiske 
konditionaliteter på EU-plan.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
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Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør støtte mennesker og territorier i at 
tackle de sociale, miljømæssige og 
økonomiske virkninger af at gøre Unionen 
klimaneutral ved at samle EU-budgettets 
udgifter til klimarelaterede, miljømæssige, 
økonomiske og sociale målsætninger på 
regionalt plan også i lyset af følgerne af 
covid-19-krisen.

Ændringsforslag 8.

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at støtte foranstaltninger med 
sigte på en retfærdig og vellykket 
omstilling til en klimaneutral økonomi og 
undgå, og hvor dette ikke er muligt, at 
afbøde de negative virkninger af klima- og 
miljøomstillingen ved at støtte og give 
muligheder til de mest berørte mennesker 
og territorier, navnlig arbejdstagere, der 
direkte er berørt. I overensstemmelse med 
den specifikke målsætning for FRO bør 
foranstaltninger, der støttes af FRO, 
bidrage direkte til at lette og afbøde 
virkningerne af omstillingen ved at skabe 
nye bæredygtige 
beskæftigelsesmuligheder, afbøde de 
negative følgevirkninger for 
beskæftigelsen og negative sociale 
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om fælles bestemmelser]. konsekvenser, som kan føre til affolkning 
af de berørte regioner og ved at finansiere 
diversificering og modernisering af den 
lokale økonomi gennem direkte støtte til 
miljømæssigt og socialt bæredygtige 
aktiviteter. Dette afspejles i den specifikke 
målsætning for FRO, som er fastsat på 
samme niveau og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Størrelsen på FRO bør svare til 
behovene for en retfærdig klima- og 
miljøomstilling. Der bør ydes finansiering 
til alle medlemsstater for at støtte deres 
omstilling med særlig fokus på 
kulmineområder, hvor der stadig udvindes 
kul, og også på områder, hvor der sker 
væsentlige strukturelle ændringer som 
følge af udfasningen af mineaktiviteter.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen og 
fremskynde omstillingen til en 
klimaneutral økonomi senest i 2050. 
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nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

Midler fra FRO's egen finansieringsramme 
kommer i tillæg til og oven i de 
investeringer, der er nødvendige for at nå 
det overordnede mål om, at 40 % af 
Unionens budgetudgifter skal bidrage til 
klimamålene. Midler, der overføres fra 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling ("EFRU") og Den 
Europæiske Socialfond Plus ("ESF +"), 
hvis medlemsstaterne beslutter dette, vil 
bidrage til opfyldelsen af dette mål.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Midlerne fra FRO i sig selv kan 
ikke sikre omstillingen til 
klimaneutralitet. De to andre søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling vil 
tilbyde et yderligere sæt foranstaltninger 
og finansieringsmuligheder ved siden af 
FRO med henblik på at lette og 
fremskynde omstillingen for de hårdest 
ramte regioner. En ordning for en 
retfærdig omstilling under InvestEU vil 
tiltrække private investeringer, der gavner 
de regioner, der er under omstilling, og 
hjælpe deres økonomier med at finde nye 
kilder til vækst såsom projekter for 
dekarbonisering, økonomisk 
diversificering i regionerne, energi, 
transport og social infrastruktur. En 
lånefacilitet for den offentlige sektor hos 
Den Europæiske Investeringsbank, der er 
støttet via Unionens budget, vil blive brugt 
til lån på lempelige vilkår til den 
offentlige sektor, f.eks. til investeringer i 
energi og transportinfrastruktur, 
fjernvarmenet og renovering eller 
isolering af bygninger.

Ændringsforslag 12
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Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) En retfærdig omstilling indebærer 
også, at man støtter dem, der er mest 
berørt af klimaforandringerne. 
Konsekvenserne af klimaforandringerne 
vil ramme nogle regioner og 
lokalsamfund hårdere end andre, og de 
skal i en ånd af europæisk solidaritet 
støttes.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, uden at det 
berører andre mål for 
samhørighedspolitikken og de finansielle 
tildelinger, der er afsat til andre mål 
under EFRU og ESF+.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 

(8) Klima- og miljøomstillingen er en 
udfordring for alle medlemsstater, men vil 
også skabe nye muligheder på lang sigt. 
Den vil være særlig krævende for de 
medlemsstater, der er stærkt afhængige af 
faste fossile brændstoffer, men også 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter. 
Disse aktiviteter skal udfases eller justeres 
som følge af omstillingen til 
klimaneutralitet, samtidig med at 
forsyningssikkerheden af økonomisk 
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medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

overkommelig sikker og bæredygtig 
energi sikres. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at udstikke passende finansielle 
rammer for FRO bør Kommissionen 
fastsætte den årlige fordeling af de 
disponible bevillinger pr. medlemsstat 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst baseret på 
objektive kriterier.

(9) For at udstikke passende finansielle 
rammer for FRO bør Kommissionen 
fastsætte den årlige fordeling af de 
disponible bevillinger pr. medlemsstat 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst baseret på 
objektive kriterier samt klare 
konditionaliteter.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
samfund, arbejdstagere og de lokale 
økonomier og er bæredygtige på 
mellemlang og lang sigt, idet der tages 
hensyn til alle målsætningerne i den grønne 
pagt og den europæiske søjle for sociale 
rettigheder. De finansierede projekter bør 
bidrage til en omstilling til en klimaneutral, 
miljømæssigt bæredygtig, energi- og 
ressourceeffektiv og cirkulær økonomi. 
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knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden 
for avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

Investeringer i omstillingsmæssige 
energikilder såsom naturgas bør være 
berettiget til støtte, hvis sådanne 
investeringer fører til en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, og 
giver mulighed for brug af gas fra 
vedvarende energikilder som et 
bæredygtigt alternativ. De bør desuden 
være i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 2020/85212a, medmindre en 
medlemsstat i en territorial plan for 
retfærdig omstilling begrunder behovet 
for at støtte dem og deres 
overensstemmelse med målsætningen om 
klimaneutralitet i EU. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer 
eller udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten inden for en 
tidsramme, der er i overensstemmelse med 
Unionens forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen, og den tilsvarende reduktion 
af beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
energimål og målsætningen om 
klimaneutralitet i EU inden 205013, 
samtidig med at beskæftigelsen 
opretholdes og styrkes og en forringelse af 
miljøet undgås. Der bør også lægges særlig 
vægt på aktiviteter, der bekæmper 
energifattigdom, aktiviteter, der fremmer 
udbredelse af avancerede og bæredygtige 
teknologier, herunder dem, der er baseret 
på kunstig intelligens samt inden for 
digitalisering og konnektivitet, forudsat at 
sådanne foranstaltninger hjælper med at 
afbøde de negative bivirkninger af en 
klima- og miljøomstilling og bidrager 
betydeligt til at reducere 
drivhusgasemissioner og anvendelse af 
naturressourcer. Investeringer i en 
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bæredygtig og cirkulær bioøkonomi og 
genopretning af skadede økosystemer er 
af afgørende betydning for at nå 2050-
målet for klimaneutralitet. Sådanne 
investeringer er dyre, og alle 
medlemsstater bør være berettigede til 
støtte uanset deres finansielle kapacitet. 

_________________ _________________
12a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om fastlæggelse af en ramme 
til fremme af bæredygtige investeringer og 
om ændring af forordning (EU) 
2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 
13).

13 Meddelelse til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det 
Europæiske Økonomiske og Social 
Udvalg, Regionsudvalget og Den 
Europæiske Investeringsbank om "En 
investeringsplan for Europa", En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi" (COM(2018)773).

13 Meddelelse til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det 
Europæiske Økonomiske og Social 
Udvalg, Regionsudvalget og Den 
Europæiske Investeringsbank om "En 
investeringsplan for Europa", En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi" (COM(2018)773).

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) FRO bør støtte aktiviteter og 
indførelse af teknologier, som er 
levedygtige på lang sigt og ikke vil være 
afhængige af subsidier til driften efter den 
indledende opskalering. Støttede 
aktiviteter bør ikke hæmme udviklingen 
og udbredelsen af kulstoffattige 
alternativer eller føre til en fastlåsning i 
aktiver, der er skadelige for 
klimaneutralitet og miljømål under 
hensyntagen til deres levetid.
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Begrundelse

Tilpasningen til EU's klassifikation for bæredygtige finanser, som er aftalt mellem de tre EU-
institutioner, fremmer sammenhængen mellem politikkerne, herunder klima- og 
miljøpolitikkerne, og EU's budgetudgifter. EU's klassifikation udgør en grundlæggende 
referenceramme til vurdering af, om investeringer er bæredygtige. FRO må ikke støtte 
aktiviteter, der er i strid med den grønne pagts klima- og miljømålsætninger.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de mennesker, der 
er mest berørt af klima- og 
miljøomstillingen, bør FRO også dække 
opkvalificering og omskoling af de berørte 
arbejdstagere samt selvstændige og 
arbejdsløse med henblik på at hjælpe dem 
med at tilpasse sig nye 
beskæftigelsesmuligheder samt yde aktiv 
og personlig hjælp til alle kategorier af 
jobsøgende og deres aktive inklusion i 
samfundet under hensyntagen til 
ligestilling mellem kønnene og opnåelse 
af kønsbalance.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) FRO har en vigtig rolle at spille 
med hensyn til at afbøde sociale 
konsekvenser hinsides økonomien og bør 
ikke være et simpelt 
investeringsinstrument for erhvervslivet. 
Omstillingen til klimaneutralitet kan blive 
krævende for de berørte regioner og 
mennesker. Risiciene omfatter ikke blot 
tab af arbejdspladser, men også af lokale 
skatteindtægter samt migration af 
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arbejdstagerne, hvor den yngste og ældste 
del af befolkningen lades tilbage, hvilket 
kan føre til, at visse tjenester nedlægges, 
navnlig for kulminearbejdere. Investering 
i social infrastruktur med henblik på at 
sikre et højt serviceniveau for 
befolkningen i de berørte områder og for 
at kompensere for lukning af tjenester er 
derfor et centralt element i sikringen af en 
social retfærdig omstilling, som ikke lader 
nogen i stikken. FRO bør navnlig træffe 
foranstaltninger til at forebygge recession 
og sikre, at den lokale befolkning slutter 
op om forandringer, og at tjenester, der 
tilbydes i lokalsamfundet, samt 
infrastrukturen for sundhedstjenester, 
sociale tjenesteydelser og lokalt demokrati 
forbedres.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive 
investeringer, hvis de er nødvendige for at 
mindske tabet af arbejdspladser som følge 
af omstillingen, ved at skabe eller beskytte 
et betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer med særlig fokus 
på investeringer i SMV'er. Produktive 
investeringer bør forstås som faste 
investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
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betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job, og 
ikke supplerer finansiering, der er 
modtaget i henhold til direktiv 
2003/87/EF. Enhver sådan investering bør 
anføres som sådan i den relevante 
territoriale plan for retfærdig omstilling. 
For at beskytte integriteten af det indre 
marked og samhørighedspolitikken bør 
støtte til virksomheder være i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler som fastsat i artikel 107 og 
108 i TEUF, og navnlig bør støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

__________________ ______________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32). 

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32). 

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Unionens statsstøtteregler skal 
være fleksible, hvis de støtteberettigede 
regioner under omstilling skal tiltrække 
private investeringer. Ved udarbejdelsen 
af de nye retningslinjer bør 
Kommissionen derfor også tage hensyn til 
problemerne med strukturelle ændringer i 
de berørte regioner for at sikre, at disse 
regioner får tilstrækkelig fleksibilitet til at 
gennemføre deres projekter på en social 
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og økonomisk bæredygtig måde.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Støtte til produktive investeringer i 
andre virksomheder end SMV'er gennem 
FRO bør ikke begrænses til de områder, 
der er berettiget til statsstøtte i henhold til 
de gældende statsstøtteregler, jf. artikel 
107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF. 
Tværtimod bør statsstøttereglerne gøre det 
muligt for alle de regioner, der modtager 
støtte gennem FRO, effektivt at imødegå 
truslen om tab af arbejdspladser på et 
tidligt tidspunkt. Dette bør også sikres ved 
at tilpasse Kommissionens forordning 
(EU) nr. 651/20141a i overensstemmelse 
hermed.
________________
1a Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens 
artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 
26.6.2014, s. 1).

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) De områder, der er mest berørt af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
bør have mulighed for aktivt at imødegå 
de hermed forbundne strukturelle 
ændringer så tidligt som muligt. Dette 
kræver justeringer af 
statsstøttelovgivningen, f.eks. gennem en 
ny retningslinje fra Kommissionen på 
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grundlag af artikel 107, stk. 3, litra b) 
eller c), i TEUF, således at det sikres, at 
støtten er tilladt i henhold til de gældende 
regler, uanset de støttede regioners status.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af EFRU, ESF+ eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv og målbar gennemførelse af 
en retfærdig omstillingsproces i et 
specifikt område med henblik på at opnå en 
klimaneutral økonomi. I den forbindelse 
bør medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
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Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer og 
samfund.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Finansielle tildelinger fra FRO 
bør være betinget af, at medlemsstaterne 
har tilsluttet sig EU's klimamål om 
klimaneutralitet senest i 2050, og at de 
har vedtaget en langsigtet strategi, der er i 
overensstemmelse med Parisaftalen og 
dens temperaturmål. Hvis en medlemsstat 
ikke opfylder disse betingelser, bør 50 % 
af de årlige tildelinger til den pågældende 
medlemsstat suspenderes, indtil den 
pågældende medlemsstat har tilsluttet sig 
og dokumenteret denne forpligtelse.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede mennesker og territorier, hvor 
støtten fra FRO bør koncentreres, og 
beskrive specifikke foranstaltninger, der 
skal træffes for at nå en klimaneutral 
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hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

økonomi, navnlig med hensyn til 
omlægning eller lukning af anlæg, der 
omfatter produktion af fossile brændstoffer 
eller andre drivhusgasintensive aktiviteter 
inden for en tidsramme, der er i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen. 
Disse territorier bør defineres præcist og 
svare til NUTS 3-regioner eller bør være 
dele deraf. Planerne bør indeholde en 
detaljeret beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer, muligheder og 
investeringsbehov og udpege den type 
operationer, der er behov for, på en måde, 
der sikrer en sammenhængende udvikling 
af klimaresistente og miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter, der 
også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen. De investeringsområder 
og -prioriteter, som Kommissionen har 
identificeret i bilag D til landerapporterne 
for det europæiske semester for 2020, kan 
anvendes ved evalueringen af 
medlemsstaternes investeringer.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte mennesker og territorier, 
der står over for økonomisk og social 
forandring i deres omstilling til en 
klimaneutral, miljømæssigt bæredygtig, 
fuldt ud baseret på vedvarende 
energikilder, særdeles ressource- og 



RR\1210220DA.docx 201/333 PE648.609v04-00

DA

forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

energieffektiv og cirkulær økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede menneskers og 
territoriers særlige udfordringer samt 
grænsen for medlemsstaternes og 
territoriernes økonomiske ressourcer, dels 
behovet for en sammenhængende ramme 
for gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til mennesker i territorier, 
der står over for forskellige alvorlige 
socioøkonomiske udfordringer som følge 
af medlemsstaternes særlige forhold i 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral, miljømæssigt bæredygtig, 
energi- og ressourceeffektiv og cirkulær 
økonomi i Unionen senest i 2050 og 
Unionens 2030-mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning



PE648.609v04-00 202/333 RR\1210220DA.docx

DA

Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 Artikel 2

Specifik målsætning Specifik målsætning

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi" 
som omhandlet i artikel 1, stk. 1.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater.

1. FRO skal støtte de sociale, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen i de berørte 
regioner i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
[X] mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt. Finansieringen 
af FRO må ikke være til skade for 
tildelingen af midler til de øvrige FFR-
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fonde.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Adgang til de midler, der stilles til 
rådighed under FRO, er betinget af 
godkendelse og dokumentation af 
medlemsstaternes tilsagn til Unionens mål 
om klimaneutralitet senest i 2050 i deres 
planer for retfærdig omstilling samt 
vedtagelsen af en langsigtet strategi som 
omhandlet i artikel 15 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 2018/19991a i overensstemmelse med 
Parisaftalen.
Hvis en medlemsstat ikke opfylder 
betingelserne i første afsnit, nedsættes de 
årlige tildelinger til den pågældende 
medlemsstat med 50 %, indtil disse 
betingelser er opfyldt.
Den i artikel 7, stk. 4, omhandlede 
midtvejsgennemgang skal vurdere, om 
betingelserne i dette stykke er 
tilstrækkelige til at muliggøre en 
gnidningsløs energiomstilling til en 
klimaneutral økonomi, jf. artikel 1, stk. 1. 
Kommissionen vedtager, hvis det er 
relevant, et lovgivningsmæssigt forslag 
om at ændre dette stykke.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og 
(EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 
2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 
2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets 
direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 
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og om ophævelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1).

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel [21a] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] kræver yderligere midler 
som omhandlet i stk. 2, der tildeles til FRO 
i Unionens budget eller ydes gennem andre 
midler, ikke supplerende støtte fra EFRU 
eller ESF+.

4. Uanset artikel [21a] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] kan de yderligere midler 
som omhandlet i stk. 2, der tildeles til FRO 
i Unionens budget eller ydes gennem andre 
midler, modtage supplerende støtte fra 
EFRU eller ESF+ inden for de rammer, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 2.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I henhold til stk. 1 må FRO kun 
støtte følgende aktiviteter:

2. I henhold til stk. 1 må FRO støtte 
følgende aktiviteter:

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive og bæredygtige 
investeringer i virksomheder, navnlig 
mikrovirksomheder, SMV'er og nystartede 
virksomheder, navnlig i sektorer, der er 
nødvendige for en retfærdig omstilling til 
en klimaneutral økonomi, jf. artikel 1, stk. 
1

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

b) investeringer i etablering af 
virksomheder, med særligt fokus på 
SMV'er og nystartede virksomheder med 
henblik på at bidrage til økonomisk 
diversificering og omstilling, herunder 
gennem virksomhedskuvøser

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier, der 
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fører til en betydelig reduktion af 
drivhusgasemissioner, ressource- og 
energiforbruget

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren, sikker og bæredygtig 
energi, reduktion af drivhusgasemissioner, 
ressource- energieffektivitet (herunder 
fjernvarme) og vedvarende energi, 
energilagringsteknologier og energinet 
såsom intelligente og supernet
da) investeringer i tilknytning til 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af gas, forudsat 
at den anvendes som en 
overgangsteknologi, der erstatter kul, 
brunkul, tørv, olieskifer, og 
dokumenterer, at den medfører væsentlige 
reduktioner af drivhusgasemissioner og 
bør give mulighed for at anvende gas fra 
vedvarende energikilder på et senere 
tidspunkt. Disse investeringer bør bringes 
i overensstemmelse med de kriterier, der 
er fastsat i forordning (EU) 2020/852, 
medmindre medlemsstaten i den 
territoriale plan for retfærdig omstilling 
behørigt begrunder nødvendigheden af at 
støtte den ikke-tilpassede foranstaltning 
og dokumenterer, at investeringen er i 
overensstemmelse med klimaneutralitet 
inden 2050
db) målrettede foranstaltninger til 
forbedring af energieffektivitet til 
imødegåelse af energifattigdom og dårlige 
boligforhold
dc) investeringer med henblik på at 
fremme modalskift i retning af mere 
bæredygtige mobilitetsformer

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet samt 
kommunikationsteknologi, som gør det 
muligt at udvikle en reaktion på 
efterspørgselssiden, idet der tages hensyn 
til behovet for i væsentlig grad at reducere 
ressource- og energiforbruget

f) investeringer i projekter vedrørende f) investeringer i projekter vedrørende 
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regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser 
og genopretning af skadede økosystemer 
ved at sikre overholdelsen af forureneren 
betaler-princippet

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i etablering og 
forbedring af den bæredygtige cirkulære 
økonomi, også bioøkonomi, herunder 
gennem affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere og jobsøgende, herunder 
selvstændige, med det formål at bygge bro 
over kvalifikationskløften, der er 
nødvendig for en retfærdig omstilling til 
en klimaneutral økonomi, jf. artikel 1, stk. 
1

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende, 
under hensyntagen til ligestilling mellem 
kønnene og opnåelse af kønsbalance, 
hvor det er muligt

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende 
under hensyntagen til ligestilling mellem 
kønnene og opnåelse af kønsbalance, 
hvor det er muligt

k) teknisk bistand. k) teknisk bistand, herunder lokale og 
nationale virksomhedskuvøser og 
projektiværksættere, der bringer 
finansieringspartnere og projektledere 
sammen.

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling og 
ikke fører til overførsel af arbejdspladser, 
kapital eller produktionsprocesser fra en 
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medlemsstat til en anden.

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
forudsat at sådanne investeringer er 
godkendt som en del af den territoriale plan 
for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra i). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling, 
medfører betydelige reduktioner i 
drivhusgasemissionerne, der ligger under 
de relevante benchmarks, der anvendes til 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, ikke øger afhængigheden af 
fossile brændstoffer og er nødvendige for 
at beskytte et betydeligt antal 
arbejdspladser i det pågældende område. 
Modtagere af støtte under FRO må ikke 
modtage yderligere midler til et givet 
projekt fra andre fonde i henhold til 
direktiv 2003/87/EF.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker eller aktiviteter i 
forbindelse med atomkraftsektoren

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
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lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

lagring eller forbrænding af faste fossile 
brændstoffer

Begrundelse

For de økonomier, der er stærkt afhængige af kul, er naturgas et vigtigt overgangsbrændstof, 
der muliggør omstillingen til rene og bæredygtige energikilder. Ikke desto mindre skal disse 
investeringer bevise, at de fører til betydelige reduktioner af drivhusgasemissionerne.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i behandlingsanlæg 
for restaffald

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) produktive investeringer i 
virksomheder bortset fra SMV'er, som 
indebærer overførsel af arbejdspladser, 
kapital og produktionsprocesser fra en 
medlemsstat til en anden.

Begrundelse

FRO bør ikke føre til flytning af økonomiske aktiviteter.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) investeringer, der vil føre til en 
ikkebæredygtig anvendelse af biomasse 
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eller anvendelse af fødevareafgrøder til 
energiproduktion

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) aktiviteter eller investeringer, som 
har en øget risiko for en langsigtet ikke-
levedygtighed og afhængighed af 
subsidier til driften efter den indledende 
opskalering

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) aktiviteter eller investeringer, som 
vil hæmme udviklingen og udbredelsen af 
kulstoffattige alternativer eller føre til en 
fastlåsning i aktiver, der er uforenelige 
med målet om klimaneutralitet, under 
hensyntagen til deres livscyklus

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ee) aktiviteter eller investeringer, som 
vil hæmme udviklingen og udbredelsen af 
kulstoffattige alternativer eller føre til en 
fastlåsning i aktiver, der er skadelige for 
klimaet og miljømål, under hensyntagen 
til deres livscyklus.
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Begrundelse

Formålet er at opnå lovgivningsmæssig og politisk sammenhæng. Tilpasning og henvisning til 
EU's klassifikation for bæredygtig finansiering.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

1. FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
mennesker befinder sig, og territorier er 
beliggende, på grundlag af de territoriale 
planer for retfærdig omstilling, der er 
fastlagt i henhold til artikel 7 og godkendt 
af Kommissionen som led i et program 
eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program. 
Midlerne skal tildeles de territorier, der er 
mest berørt af omstillingen til 
klimaneutralitet.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de mennesker og 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan og Parisaftalens 
temperaturmål.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller - 2. Hvis en medlemsstat beslutter at 
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prioriteterne omfatter de FRO-midler, der 
udgøres af hele eller dele af tildelingen 
fra FRO til medlemsstaterne, og de 
midler, der er overført i overensstemmelse 
med artikel [21a] i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser]. 
De samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

lave en overførsel til FRO-midlerne i 
overensstemmelse med artikel [21a] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], må de samlede 
midler fra EFRU og ESF+, der overføres til 
FRO-prioriteten, ikke overstige tre gange 
beløbet for FRO-prioriteten eller 
‑prioriteterne.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt og 
regionalt plan til en klimaneutral økonomi 
som omhandlet i artikel 1, stk. 1, i 
overensstemmelse med den seneste udgave 
af den nationale energi- og klimaplan, 
herunder en tidsplan for udfasning af 
fossile brændstoffer inden for en 
tidsramme, der er i overensstemmelse med 
målet om at fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C 
over det førindustrielle niveau

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

b) en begrundelse for at identificere de 
mennesker og territorier, der påvirkes mest 
negativt af den omstillingsproces, der er 
beskrevet i litra a), og som skal støttes af 
FRO i overensstemmelse med stk. 1

Ændringsforslag 48
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer og -muligheder, 
som de mest påvirkede mennesker og 
territorier står over for, herunder de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi som omhandlet i 
artikel 1, stk. 1, og med angivelse af det 
potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi som omhandlet i 
artikel 1, stk. 1

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne og hvordan de 
relevante lokale og regionale 
myndigheder og lokale interessenter var 
involveret i planlægningen og 
gennemførelsen af partnerskabet, de 
planlagte overvågnings- og 
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evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer og en oversigt over de 
relevante deltagende partnere som 
omhandlet i stk. 3

Ændringsforslag 51.

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) hvis det er relevant, en 
begrundelse for investering i 
gasaktiviteter, som ikke er i 
overensstemmelse med kriterierne i 
forordning (EU) nr. 2020/852, herunder 
en dokumentation for disse investeringers 
overensstemmelse med klimaneutralitet 
inden 2050

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser vil overstige det 
forventede antal job, der skabes uden 
investeringen

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
mikrovirksomheder og SMV'er, en 
udtømmende liste over sådanne operationer 
og virksomheder og en begrundelse for 
nødvendigheden af en sådan støtte for en 
vellykket gennemførelse af 
omstillingsprocessen, der er omhandlet i 
litra a), og for at overvinde de 
udfordringer, der er omhandlet i litra c), 
og dokumentation for, at investeringerne 
ikke vil medføre overførsel af 
arbejdspladser, kapital eller 
produktionsprocesser fra en medlemsstat 
til en anden

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser, og dokumentation for 
at de ikke modtager andre midler, der er 
til rådighed i henhold til direktiv 
2003/87/EF

Ændringsforslag 54.

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages alle de 
relevante partnere i overensstemmelse med 
artikel [6] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 8 mia. EUR (i 2018-priser). De beløb, 
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2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

der overstiger 8 mia. EUR pr. medlemsstat, 
omfordeles på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed. 

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) De tildelinger, der følger af 
anvendelsen af litra c), justeres for at sikre, 
at den endelige tildeling fra FRO fører til 
en støtteintensitet pr. indbygger (målt på 
grundlag af hele medlemsstatens 
befolkning) på mindst 6 EUR i hele 
perioden.

d) De tildelinger, der følger af 
anvendelsen af litra c), justeres for at sikre, 
at den endelige tildeling fra FRO fører til 
en støtteintensitet pr. indbygger (målt på 
grundlag af hele medlemsstatens 
befolkning) på mindst 32 EUR (i 2018-
priser) i hele perioden. 

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – nr. 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. Oversigt over den forventede 
omstillingsproces hen imod en 
klimaneutral økonomi i overensstemmelse 
med målsætningerne i de nationale energi- 
og klimaplaner og andre eksisterende 
omstillingsplaner med en tidsplan for 
ophør eller nedskalering af aktiviteter 
såsom kul- og brunkulsminedrift eller 
kulfyret elproduktion

1.1. Oversigt over den forventede 
omstillingsproces hen imod en 
klimaneutral økonomi som omhandlet i 
artikel 1, stk. 1, i overensstemmelse med 
målsætningerne i de nationale energi- og 
klimaplaner og andre eksisterende 
omstillingsplaner med en tidsplan for 
ophør af aktiviteter såsom kul- og 
brunkulsminedrift eller kulfyret 
elproduktion

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – nr. 1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2. Identifikation af de territorier, der 
forventes at blive påvirket mest negativt, 

1.2. Identifikation af de mennesker og 
territorier, der forventes at blive påvirket 
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og begrundelse af dette valg med et 
tilsvarende skøn over de økonomiske og 
beskæftigelsesmæssige virkninger baseret 
på oversigten i afsnit 1.1

mest negativt, og begrundelse af dette valg 
med et tilsvarende skøn over de 
økonomiske og beskæftigelsesmæssige 
virkninger baseret på oversigten i afsnit 1.1

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vurdering af 
omstillingsudfordringer for hvert af de 
identificerede territorier

2. Vurdering af 
omstillingsudfordringer og -muligheder for 
hvert af de identificerede territorier

Ændringsforslag 60.

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – nr. 2.4 – henvisning: Artikel 7, stk. 2, litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til andre 
produktive investeringer end SMV'er:

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til andre 
produktive investeringer end 
mikrovirksomheder og SMV'er:

- en udtømmende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og for hver af 
dem en begrundelse for nødvendigheden af 
en sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser overstiger det 
forventede antal arbejdspladser, der skabes, 
hvis denne investering ikke gennemføres

- en udtømmende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og for hver af 
dem en begrundelse for nødvendigheden af 
en sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser overstiger det 
forventede antal arbejdspladser, der skabes, 
hvis denne investering ikke gennemføres

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – henvisning: Artikel 7, stk. 2, litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til 
investeringer med henblik på at opnå en 
reduktion af drivhusgasemissioner fra de 
aktiviteter, der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF:

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til 
investeringer med henblik på at opnå en 
reduktion af drivhusgasemissioner fra de 
aktiviteter, der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF:



RR\1210220DA.docx 217/333 PE648.609v04-00

DA

- en udtømmende liste over 
operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og fører til betydelige reduktioner i 
drivhusgasemissionerne lavere end de 
relevante benchmarks, der anvendes til 
gratis kvotetildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal job

- en udtømmende liste over 
operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og fører til betydelige reduktioner i 
drivhusgasemissionerne lavere end de 
relevante benchmarks, der anvendes til 
gratis kvotetildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal job

- dokumentation for, at de ikke 
modtager andre midler, der er til rådighed 
i henhold til direktiv 2003/87/EF
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for 
Retfærdig Omstilling
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Jerzy Buzek

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 57

KORT BEGRUNDELSE

30 år fra det tidspunkt, hvor det centrale Østeuropa gik i gang med en gennemgribende 
omlægning væk fra kommunismen og den centralt planlagte økonomi til demokrati og det frie 
marked, iværksætter Den Europæiske Union en omfattende og ambitiøs overgangsperiode på 
30 år for at blive den første klimaneutrale økonomi i verden. Som det var tilfældet i 
forbindelse med omdannelsen efter 1989, vil den europæiske grønne pagt også lede til en 
systemisk omstilling, der ikke kun vil ændre den måde, vi producerer, forbruger og lever på, 
men vil ændre Europa som sådan og inspirere andre. 

Ud fra vores vanskelige erfaringer fra omdannelsen efter 1989 ved vi, at omstillingen til ren 
energi kun lykkes og bliver irreversibel, hvis den reelt ikke lader nogen i stikken: ingen 
borgere, ingen regioner, ingen medlemsstater. Dette handler om europæisk solidaritet, om at 
stå fast på vores ambitioner gennem årtier uanset politiske eller økonomiske cyklusser, og om 
vedvarende velstand for alle europæere. Dette er i sidste ende udfordringen for Fonden for 
Retfærdig Omstilling (FRO). 

Vi er slået ind på denne omstillingskurs forenet i en fælles ambition, men med forskellige 
udgangspunkter. Det betyder, at de udfordringer, vi står over for, varierer i rækkevidde og 
omfang på tværs af EU's regioner og medlemsstater. FRO skal være vores primære redskab til 
at sikre, at disse forskelle afvikles gradvist, men effektivt, hvilket gør det muligt for EU som 
helhed og alle europæere at nyde godt af denne omstilling.

Ordføreren er overbevist om, at energiomstillingen er en central del af den europæiske grønne 
pagt, og at de regioner, hvor der udvindes store mængder faste fossile brændstoffer, går de 
største udfordringer i møde. Det er her, truslen om tab af direkte arbejdspladser er størst, og 
hvor lukning af kulminer er til fare for hele forsyningskæden. Det vil især være vanskeligt at 
investere i ny, ren industri — på grund af den ofte ydede støtte. Det er her, der værnes særligt 
om traditionen med hårdt arbejde, hvilket bør værdsættes og støttes. Hvis de ikke får hjælp, 
vil borgerne i disse regioner, især de unge, ikke blot miste deres følelse af ejerskab, men også 
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deres tro på Den Europæiske Union som et fællesskab, der kan tilbyde dem en stabil fremtid.

FRO vil ikke bevæge sig ind i på et uudforsket område. ITRE-udvalget har været med til at 
fastlægge en ramme, inden for hvilken FRO er sat. Sammen med næstformanden for 
energiunionen og kommissæren for energi og klima oprettede vi i 2017 EU's platform for 
kulregioner under omstilling for at fremme energiomstillingen og afbøde de sociale 
konsekvenser heraf med finansiering fra ITRE-sponsorerede pilotprojektforslag, der løber 
frem til 2021. Dette gav ikke-refunderbar teknisk støtte til lokale myndigheder i disse 
regioner. Som opfølgning på ITRE-formandens initiativ støttede udvalget forslaget om i den 
næste FFR at oprette en særlig fond for kulregioner under omstilling. 

Disse bestræbelser har ført til oprettelsen af FRO. Da EU nu er i færd med at indføre alle de 
centrale elementer, der skal give os mulighed for at opnå klimaneutralitet senest i 2050, er 
FRO ikke blot så meget desto vigtigere og presserende. Den er faktisk blevet det afgørende 
element for den europæiske grønne pagts succes. 

Ordføreren mener, at:

1) For at EU kan opnå klimaneutralitet, vil der være behov for hidtil usete investeringer. 
Disse skal være systematisk ledsaget af passende foranstaltninger for at sikre, at 
økonomisk effektivitet samt energisikkerhed og overkommelige priser opretholdes, 
samtidig med at denne overgang er fair og socialt acceptabel. Disse to elementer — 
investeringer og solidaritetsforanstaltninger — er tilsammen afgørende for at sikre EU's 
overgang til klimaneutralitet og samtidig styrke global konkurrenceevne, industrielt 
lederskab, vækst og velstand i vores samfund.

2) FRO er hjørnestenen i denne omstilling. I betragtning af denne omstillings omfang skal 
ressourcerne under FRO svare til dens anvendelsesområde. Med henblik herpå skal dens 
budget øges betydeligt og baseres på nye ressourcer, som ikke kan erstatte EU's 
samhørigheds- eller sektorpolitikker, -redskaber og -midler. Desuden skal den bevares 
som en særskilt budgetpost i de næste FFR'er indtil mindst 2050.

3) I betragtning af det mål, der er fastsat for FRO, bør 80 % af dens budget gå til kulregioner, 
da de står over for de største systemiske udfordringer i forbindelse med overgangen til 
klimaneutralitet.

4) Tæt og direkte samarbejde med regionale og lokale myndigheder, som er bedst egnede til 
at hjælpe med at målrette støtten, hvor den er mest effektiv i målregioner, er af afgørende 
betydning. I betragtning af at FRO er rettet mod regioner, der står over for de største 
udfordringer som følge af omstillingen, herunder et forventet betydeligt fald i regioners 
indtægter, bør støtteberettigede projekter kunne nyde godt af op til 75 % af de relevante 
omkostninger.

5) For så vidt angår omfanget af støtte under FRO, skal listen over støtteberettigede 
aktiviteter bedre afspejle behovet for:

- revitalisering af tidligere miner og kraftværker

- bekæmpelse af luftforurening og energifattigdom samt sikring af en hurtig reduktion 
af emissionerne fra kul, hvor investeringer i naturgas og fjernvarme spiller en central 
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rolle

- investeringer i vedvarende energikilder

- produktive investeringer i virksomheder, herunder regionale og lokale offentlige 
virksomheder, SMV'er og nystartede virksomheder

- investeringer i ren bytrafik og alternative brændstoffer

- investeringer i seniorøkonomien og social innovation.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen, navnlig målet om 
at begrænse stigningen i den globale 
temperatur til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau, og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne og 
sociale målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
udfordringer ved energiomstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
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tilsvarende absorptioner.

__________________ __________________
11 COM(2019)0640 af 11.12.2019. 11 COM(2019)0640 af 11.12.2019.
12 COM(2020)0021 af 14.1.2020. 12 COM(2020)0021 af 14.1.2020.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer – 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer – 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en konkurrence- 
og modstandsdygtig, klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. I januar 2020 opfordrede 
Europa-Parlamentet til, at der blev 
handlet hurtigt for at tackle 
klimaforandringer og miljømæssige 
udfordringer, og støttede tilsagnet om at 
omdanne Unionen til et sundere, 
bæredygtigt, retfærdigt, rimeligt og 
velstående samfund med 
drivhusgasneutralitet. Den 17. april 2020 
understregede det endvidere, at målet om 
klimaneutralitet bør ligge til grund for de 
politiske tiltag til bekæmpelse af covid-19-
pandemien og konsekvenserne heraf, og 
at strategien for den grønne pagt bør stå i 
centrum for genopretningen og 
genopbygningen af Unionens økonomi. 
Dette vil kræve betydelige investeringer og 
forudsætter derfor betydelige ekstra 
bevillinger fra Unionens budget. Selv om 
bekæmpelse af klimaforandringer, 
miljøforringelse og energifattigdom vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer på mellemlang 
til lang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
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kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens 
energiomstillingen medfører større sociale 
og økonomiske virkninger for de regioner, 
der er stærkt afhængige af faste fossile 
brændsler – navnlig kul, brunkul, tørv og 
olieskifer – eller drivhusgasintensive 
industrier. En sådan situation skaber ikke 
blot en risiko for en omstilling i flere 
hastigheder i Unionen for så vidt angår 
klimaindsatsen, men også for voksende 
forskelle mellem regionerne, hvilket er til 
skade for målsætningerne om social, 
økonomisk og territorial samhørighed. En 
sådan ubalance bør afspejles i en rimelig 
fordeling af ressourcer til de 
medlemsstater og regioner, som er mest 
berørt af omstillingen, og som har brug 
for tilstrækkelig økonomisk støtte til at 
sikre en reel retfærdig omstilling og 
undgå negative socioøkonomiske 
konsekvenser for industrier og 
arbejdstagere. Tildelingen af midler fra 
fonden bør tage hensyn til de områder, 
der allerede har truffet foranstaltninger 
med henblik på omstillingen, men som 
stadig står over for store udfordringer.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig, inkluderende, 
og socialt ansvarlig samt acceptabel for 
alle for at undgå social modstand mod 
klimapolitikkerne fra de hårdest ramte 
lokalsamfund. Derfor skal både Unionen 
og medlemsstaterne tage hensyn til dens 
økonomiske og sociale konsekvenser lige 
fra starten og anvende alle mulige 
instrumenter til at afbøde de negative 
konsekvenser, herunder skabe passende 
betingelser for at udrydde 
energifattigdom. Denne omstilling vil 
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kræve betydelige finansielle ressourcer, 
hvorfor Unionens budget i den forbindelse 
spiller en vigtig rolle med henblik på at 
sikre, at ingen lades i stikken.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Hensigten med den europæiske 
grønne pagt, nemlig at gøre Den 
Europæiske Union til det første 
klimaneutrale kontinent senest i 2050, 
kræver en grundlæggende omstilling af 
vores energisystem. Energiunionen er det 
vigtigste politikinstrument til at 
gennemføre denne omstilling, som sigter 
mod at bringe sikker, bæredygtig, 
konkurrencedygtig og økonomisk 
overkommelig energi til alle EU's 
forbrugere, husstande og virksomheder. 
Det vil kræve en grundlæggende 
omstilling af EU's energisystem at nå 
dette mål og en indsats for ikke at lade 
nogen i stikken i forbindelse med denne 
omstilling. De tre søjler i mekanismen for 
retfærdig omstilling bør adressere de fem 
dimensioner i strategien for 
energiunionen: "energisikkerhed, 
solidaritet og tillid", der tager sigte på at 
diversificere Europas energikilder og 
sikre en bedre og mere effektiv anvendelse 
af den energi, der produceres i Unionen, 
et "fuldt integreret indre energimarked" 
med henblik på at fremme 
samkøringslinjer, der gør det muligt, at 
energien kan strømme frit i hele Unionen, 
således at energiudbyderne frit kan 
konkurrere og tilbyde de bedste 
energipriser, "energieffektivitet først", 
idet mindre energiforbrug mindsker 
forureningen og bevarer indenlandske 
energikilder, hvilket mindsker EU's behov 
for energiimport, "dekarbonisering af 
økonomien", den fjerde dimension, 
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tilskynder til private investeringer i ny 
infrastruktur og ny teknologi og 
"forskning, innovation og 
konkurrenceevne", som har til formål at 
støtte gennembrud inden for kulstoffattige 
teknologier ved at koordinere forskningen 
og bidrage til at finansiere projekter i 
partnerskab med den private sektor.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling bidrage til 
gennemførelse af og tilpasning til 
energiomstillingen og supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral senest i 2050 ved at 
samle EU-budgettets udgifter til 
klimarelaterede, økonomiske og sociale 
målsætninger på regionalt plan.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken og vedrører 
politikken for energiunionen. Formålet 
med FRO er at sikre europæiske 
solidaritet ved at støtte foranstaltninger 
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pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

rettet mod at opnå en retfærdig, effektiv 
og virkningsfuld energiomstilling til en 
klimaneutral EU-økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser af denne omstilling 
ved at støtte de mest berørte territorier, 
lokalsamfund og arbejdstagere og 
samtidig styrke EU's globale 
konkurrenceevne og industrielle 
lederskab samt vækst og velstand. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til en 
retfærdig energiomstilling og til at afbøde 
virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere investeringer i ren energi til 
overkommelige priser og miljømæssigt og 
socialt bæredygtige aktiviteter, der kan 
føre til diversificering og modernisering af 
den lokale økonomi og afbøde de negative 
konsekvenser for beskæftigelsen ved at 
skabe nye beskæftigelsesmuligheder i 
disse territorier. Dette afspejles i den 
specifikke målsætning for FRO, som er 
fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I lyset af vigtigheden af at 
gennemføre pakken om ren energi til alle 
europæere, som spiller en central rolle i 
Den Europæiske Unions omstilling til en 
klimaneutral økonomi og i fuldførelsen af 
energiunionen, bør FRO spille en vigtig 
rolle i omlægningen af tidligere 
mineområder til produktion af vedvarende 
energi. Dette kan nedbringe 
dekommissioneringsomkostningerne, 
bidrage til energisikkerhed og skabe 
økonomisk værdi og arbejdspladser i de 



PE648.609v04-00 228/333 RR\1210220DA.docx

DA

tidligere minesamfund. Udviklingen af 
sådanne projekter kan drage nytte af 
eksisterende infrastruktur og de store 
disponible landarealer. Løsningerne skal 
udvikles specifikt til hvert enkelt mine for 
at sikre, at de er egnede til de lokale 
forhold. Et tæt samarbejde mellem 
virksomheder, tilsynsmyndigheder, 
investorer, arealplanlæggere og 
lokalsamfund er afgørende for at finde 
frem til de mest bæredygtige anvendelser 
og maksimere den socioøkonomiske 
udvikling. FRO bør ikke forværre 
eksisterende uligheder mellem 
medlemsstater eller svække det indre 
marked.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
om at begrænse temperaturstigningen til 
1,5 °C over det førindustrielle niveau, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen og til at 
sikre, at "ingen lades i stikken" ved at 
fremme energiomstillingen i de regioner, 
der påvirkes mest negativt. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
frivilligt overføres fra EFRU og ESF+, bør 
bidrage fuldt ud til opfyldelsen af dette 
mål.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) FRO-midlerne bør være betydelige 
og i overensstemmelse med dens ambitiøse 
mål. Tilvejebringelsen af FRO-midlerne 
bør under ingen omstændigheder føre til 
nedskæringer i eller overførsler af midler 
fra de fonde, der er omfattet af forordning 
(EU).../... [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] eller fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL). 
Medlemsstaterne bør have mulighed for at 
beslutte at supplere deres FRO-bevilling 
med midler, der overføres fra EFRU og 
ESF+ i overensstemmelse med artikel 21a 
i forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi kræver betydelige investeringer 
og er både en udfordring og en mulighed 
for alle medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er eller 
indtil for nylig har været stærkt afhængige 
af faste fossile brændsler eller 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter, 
som skal udfases, eller som er nødt til at 
tilpasse sig som følge af omstillingen til 
klimaneutralitet, og som mangler de 
finansielle midler til at gøre dette. 
Fordelingen af FRO's finansielle midler 
bør afspejle medlemsstaternes 
udgangspunkt i 
energiomstillingsprocessen og deres evne 
til at finansiere de nødvendige 
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investeringer i de berørte regioner for at 
klare omstillingen til klimaneutralitet for 
EU senest i 2050.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Omstilling til klimaneutralitet 
giver også nye økonomiske muligheder. 
Omlægningen af tidligere mineområder 
til produktion af vedvarende energi og 
opførelse af infrastruktur til vedvarende 
energi sådanne steder eller i de 
tilstødende områder kan skabe grønne 
arbejdspladser i de tidligere 
minesamfund. Skiftet fra kulbaserede 
regionale økonomier og energisystemer til 
vedvarende energi kan give 
lokalsamfundene mulighed for at blive 
aktive deltagere i og ejere af 
energiomstillingen og bevæge sig fra en 
model med én industri til en med flere. 
Omlægningen af kulregioner til 
knudepunkter for vedvarende energi kan 
drage nytte af eksisterende infrastruktur 
og de store disponible landarealer samt af 
faglært personale. Endvidere kan en 
sådan omlægning bidrage til 
energisikkerhed og modstandsdygtighed 
baseret på en model med et decentraliseret 
energisystem.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I overensstemmelse med 
forordning [om det europæiske 
genopretningsinstrument] og inden for 
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rammerne af de midler, der er tildelt heri, 
bør der træffes foranstaltninger med 
henblik på genopretning og 
modstandsdygtighed under Fonden for 
Retfærdig Omstilling for at imødegå de 
hidtil usete konsekvenser af covid-19-
krisen. Alle supplerende midler bør 
anvendes på en sådan måde, at det sikres, 
at fristerne i forordning [EU-
genopretningsinstrumentet] overholdes.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, 
såsom energiproduktion baseret på kul, 
brunkul, tørv og olieskifer eller udvinding 
af disse faste fossile brændstoffer, bør 
støtten knyttes til udfasningen af 
aktiviteten og den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske mål og lovgivning, 
herunder EU's energi- og klimamål for 
2030 om nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, forbedring af 
energieffektiviteten og forbruget af 
vedvarende energi og, hvor det er 
relevant, de kriterier, der er fastsat i 
[forordning om oprettelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer] til 
bestemmelse af, hvorvidt en økonomisk 
aktivitet er miljømæssigt bæredygtig. 
Listen over investeringer bør omfatte dem, 
der støtter de lokale økonomier, er 
teknologisk mulige og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
gradvis omstilling til en innovativ, 
konkurrencedygtig, modstandsdygtig 
klimaneutral og cirkulær økonomi. For 
sektorer med høje CO2-emissionsniveauer, 
såsom energiproduktion baseret på kul, 
brunkul, tørv og olieskifer eller udvinding 
af disse faste fossile brændsler, bør støtten 
knyttes til den gradvise udfasning af 
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også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

aktiviteten og den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter og inden for en 
rimelig tidsramme. Med henblik på at 
omdanne disse sektorer bør støtte fremme 
energieffektivitet og aktiviteter med lavere 
kulstofemissioner gennem indførelse af 
nye teknologier, vedvarende energikilder 
og investeringer i anvendelse af 
infrastruktur og teknologi til billig 
lavemissionsenergi samt nye processer 
eller produkter. Derudover skal 
forsyningssikkerheden sikres ved hjælp af 
teknisk innovation, herunder udbredelsen 
af brint, navnlig grøn brint, som har 
potentialet til at blive en af det 
21. århundredes vigtigste energibærere. 
Sådanne aktiviteter bør føre til en 
betydelig emissionsreduktion igennem 
hele livscyklussen i territoriets 
energisystem og bør være i 
overensstemmelse med EU's klima- og 
energimål for 2030 og målsætningen om 
klimaneutralitet i EU inden 205013, 
samtidig med at faglært og bæredygtig 
beskæftigelse opretholdes og styrkes, en 
forringelse af miljøet undgås, og 
robustheden af et energisystem, der 
primært er baseret på vedvarende 
energikilder, styrkes, bl.a. gennem 
fleksible balanceringsteknologier og 
lagringsløsninger. Der bør også lægges 
særlig vægt på aktiviteter, der fremmer 
innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
ved at synergier med Horisont Europa 
øges, samt inden for digitalisering, 
konnektivitet og intelligent mobilitet, 
forudsat at sådanne foranstaltninger 
hjælper med at afbøde de negative 
bivirkninger af en omstilling til og bidrager 
til en konkurrencedygtig, klimaneutral og 
cirkulær økonomi.

__________________ __________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 

13 Jf. "En ren planet for alle – En europæisk 
strategisk og langsigtet vision for en 
fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig 
og klimaneutral økonomi", meddelelse fra 
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økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg, 
Regionsudvalget og Den Europæiske 
Investeringsbank (COM(2018)0773).

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere, så 
de opnår de kvalifikationer, som er 
nødvendige for at tilpasse sig nye og bedre 
beskæftigelsesmuligheder, samt yde hjælp 
til jobsøgende. Der bør tages behørigt 
hensyn til færdigheder og kvalifikationer, 
der er i overensstemmelse med 
overgangen til klimaneutralitet. 
Opmærksomheden bør først og fremmest 
rettes mod omskoling i overensstemmelse 
med behovene på det regionale 
arbejdsmarked, især omskoling på 
arbejdspladsen eller en kombination af 
deltidsarbejde og deltidsomskoling. 
Omstillingen til et rent energisystem 
baseret på anvendelse af vedvarende 
energikilder og energieffektivitet giver et 
betydeligt jobskabelsespotentiale i 
territorier, der er afhængige af fossile 
brændsler. Foranstaltninger rettet mod 
arbejdstagere og jobsøgende bør tage 
behørigt højde for kønsaspektet.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering og modernisering af 
territorier, der påvirkes af 
energiomstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og bæredygtig 
beskæftigelse af høj kvalitet. For andre 
virksomheder end SMV'er bør der kun 
ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de bidrager til omstillingen til eller 
indførelsen af rene energikilder, bidrager 
til klimaneutralitet eller gør det lettere at 
mindske tabet af arbejdspladser som følge 
af omstillingen, ved at skabe eller beskytte 
et betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
under de relevante benchmarks, der er 
oprettet til gratistildeling i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. Investeringer i 
industrianlæg, der er omfattet af EU's 
emissionshandelssystem, bør ikke være 
rettet mod at bidrage til at øge den 
fortjeneste, der allerede opnås ved handel 
med emissionskvoter. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
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virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

__________________ __________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at nå målene med FRO bør 
Kommissionen overveje ændringer af 
retningslinjerne for miljøbeskyttelse og 
energi, "miljø- og 
energiretningslinjerne", som er 
nødvendige for at lette private 
investeringer og en vellykket 
gennemførelse af FRO. Der er brug for 
robuste rammer for statsstøtte for at 
forhindre, at eventuel støtte til 
dekarbonisering giver anledning til 
uforholdsmæssige fordrejninger i det 
indre marked. Revisionen af miljø- og 
energiretningslinjerne er nødt til at 
ledsage den grønne pagt, navnlig ved at 
tage højde for nylige og nye udviklinger 
på reguleringsområdet, teknologiske 
fremskridt og muligheder og 
markedsudviklingen i energisektoren. 
Den planlagte revision af miljø- og 
energiretningslinjerne bør give mulighed 
for at yde national støtte til strukturelle 
ændringer som følge af udfasningen af 
kul i henhold til samme betingelser som 
for FRO. I forbindelse med revisionen af 
retningslinjerne bør der således også 
tages behørig højde for de problemer, der 
er forbundet med de strukturelle 
ændringer i de berørte regioner, for at 
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sikre, at disse regioner gives tilstrækkelig 
fleksibilitet til at gennemføre deres 
projekter på en socialt og økonomisk 
holdbar måde.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Støtte til produktive investeringer i 
andre virksomheder end SMV'er gennem 
FRO bør ikke begrænses til de områder, 
der er berettiget til statsstøtte i henhold til 
de gældende statsstøtteregler, jf. 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF. 
Tværtimod bør statsstøttereglerne gøre det 
muligt for alle de regioner, der modtager 
støtte gennem FRO, effektivt at imødegå 
truslen om tab af arbejdspladser på et 
tidligt tidspunkt. Dette bør også sikres ved 
at tilpasse Kommissionens forordning 
(EU) nr. 651/20141a i overensstemmelse 
hermed.
__________________
1a Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens 
artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 
26.6.2014, s. 1).

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) De områder, der er mest berørt af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
bør have mulighed for aktivt at imødegå 
de hermed forbundne strukturelle 
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ændringer så tidligt som muligt. Dette 
kræver justeringer af 
statsstøttelovgivningen, f.eks. gennem en 
ny retningslinje fra Kommissionen på 
grundlag af artikel 107, stk. 3, litra b) 
eller c), i TEUF, således at det sikres, at 
støtten er tilladt i henhold til de gældende 
regler, uanset de støttede regioners status.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 12 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12d) Alle investeringer bør være i 
overensstemmelse med princippet om 
energieffektivitet først og princippet om, 
at forureneren betaler. For at sikre, at 
FRO ikke anvendes til at betale 
omkostningerne ved genopretning af 
miljøskader, der falder ind under en 
virksomheds miljømæssige ansvar, og for 
ikke at fordreje incitamenter til 
nedbringelse af forurening og andre 
miljøvirkninger bør støtte til investeringer 
i forbindelse med regenerering og 
dekontaminering af anlæg, genopretning 
af økosystemer og nye anvendelser derfor 
kun anvendes, når intet foretagende kan 
holdes juridisk ansvarligt for finansiering 
af sådanne foranstaltninger i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, jf. artikel 191 i 
TEUF.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
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målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser] 
bør midler fra FRO styrkes med 
supplerende finansiering fra EFRU og 
ESF+. De respektive beløb, der overføres 
fra EFRU og ESF+, bør være i 
overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling.

målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden med yderligere 
midler. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at beslutte at styrke midlerne 
fra FRO med supplerende finansiering fra 
EFRU og ESF+, som bør tildeles 
yderligere midler til dette formål. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale 
planer for retfærdig omstilling med 
angivelse af omstillingsprocessen i 
overensstemmelse med deres nationale 
energi- og klimaplaner. Med henblik herpå 
bør Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
retfærdig omstillingsproces i et specifikt 
område med henblik på at opnå en 
klimaneutral økonomi. I den forbindelse 
bør medlemsstaterne med støtte fra 
Kommissionen i samarbejde med de 
relevante regionale og lokale myndigheder 
i de berørte områder (som minimum på 
NUTS 2- og 3-niveau), repræsentanter for 
industrien og fagforeninger, 
civilsamfundsorganisationer og eventuelle 
andre relevante interessenter udarbejde 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
med angivelse af omstillingsprocessen i 
overensstemmelse med deres nationale 
energi- og klimaplaner og med 
information om gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen heraf. 
Med henblik herpå bør Kommissionen 
etablere en platform for retfærdig 
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omstilling, som vil bygge videre på 
erfaringerne og succesen med den 
eksisterende platform for kulregioner under 
omstilling for at muliggøre bilaterale og 
multilaterale udvekslinger af erfaringer og 
bedste praksis på tværs af alle berørte 
sektorer.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør efter høring af de 
involverede aktører identificere de mest 
negativt påvirkede territorier, hvor støtten 
fra FRO bør koncentreres, og beskrive 
specifikke foranstaltninger, der skal træffes 
for at nå Unionens energi- og klimamål 
for 2030 og en klimaneutral økonomi, 
navnlig med hensyn til omlægning eller 
lukning af anlæg, der omfatter produktion 
af faste fossile brændsler eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter, samtidig 
med at eksisterende 
beskæftigelsesmuligheder fastholdes og 
nye udvikles for at undgå social 
udstødelse i de berørte områder. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov, herunder 
arbejdsløshedsrater, affolkningstendenser 
og tidlige omlægnings- eller 
omstillingstiltag, og identificere den type 
operationer, der er behov for, på en måde, 
der sikrer en sammenhængende udvikling 
af klimaresistente økonomiske aktiviteter, 
der også er i overensstemmelse med 
Unionens energi- og klimamål for 2030 
og omstillingen til klimaneutralitet, 
målsætningerne i den grønne pagt, og hvor 
det er muligt i synergi med andre 
relevante finansieringsordninger og 
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programmer på EU-plan og nationalt 
plan og med Unionens andre politiske 
prioriteringer. Kun investeringer i 
overensstemmelse med omstillingsplanerne 
bør modtage finansiel støtte fra FRO. De 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
bør være en del af programmerne (støttet af 
EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden eller 
FRO, alt efter omstændighederne), der 
godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
betydelige økonomiske, energimæssige og 
sociale udfordringer i deres omstilling til 
en klimaneutral økonomi, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Kohærens 
med andre politikker skal sikres, navnlig 
med industripolitikken og reglerne for 
offentlige udbud, for at sikre lige 
konkurrencevilkår, der sætter Unionens 
industri, herunder SMV'er, i stand til at 
fremstille bæredygtige varer og 
tjenesteydelser i overensstemmelse med 
den grønne pagt og skabe arbejdspladser. 
Eftersom målene for denne forordning 
bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen 
vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
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artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske, 
energimæssige og miljømæssige 
udfordringer som følge af 
medlemsstaternes særlige forhold i deres 
energiomstillingsproces hen imod 
opfyldelsen af Unionens energi- og 
klimamål for 2030 og en klimaneutral 
økonomi i Unionen inden 2050, det vil sige 
til de regioner, som på grund af deres 
nuværende eller nylige store afhængighed 
af faste fossile brændsler, såsom kul, 
brunkul, tørv og olieskifer, eller af 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter 
står over for store strukturelle ændringer.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger 
af omstillingen til en klimaneutral 
økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at opnå en solidarisk, effektiv og 
miljømæssigt bæredygtig energiomstilling 
til en klimaneutral økonomi, som tager 
hensyn til udviklingen af territoriale 
planer for retfærdig omstilling for at give 
arbejdstagerne, energisektoren, 
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industrien, investorerne og 
lokalsamfundene planlægningsmæssig 
sikkerhed og give regioner, 
erhvervsdrivende og mennesker fair og 
lige muligheder for at håndtere de sociale, 
økonomiske, energisikkerhedsmæssige, 
energifattigdomsmæssige og 
miljømæssige virkninger af 
energiomstillingen.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger støttet af FRO skal være 
i overensstemmelse med Parisaftalen, 
Unionens energi- og klimamål for 2030 
og 2050 og principperne for den 
cirkulære økonomi. FRO skal navnlig 
støtte indsatsen for at indfri denne 
omstillings betydelige 
jobskabelsespotentiale i de berørte 
regioner fuldt ud.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater.

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater, der har tilsluttet sig 
målsætningen om klimaneutralitet i 
Unionen i 2050 og demonstrerer deres 
engagement i deres nationale energi- og 
klimaplaner, navnlig i de regioner hvor 
behovet for finansiel bistand fra Unionen 
er størst på grund af de betydelige 
udfordringer ved energiomstillingen. I 
overensstemmelse med bilag I i denne 
forordning bør midlerne fra FRO 
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fortrinsvis tildeles kulmineregioner som 
anført i bilaget til mandatet for 
platformen for kul- og kulstofintensive 
omstillingsregioner (platform for 
kulregioner under omstilling) med 
henblik på at imødegå de sociale, 
økonomiske, energisikkerhedsmæssige og 
miljømæssige virkninger af deres 
energiomstilling.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
mindst 44 073 459 000 EUR i løbende 
priser, og bør ikke overføres fra 
bevillingerne til de fonde, der er omfattet 
af forordning (EU) ... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser], navnlig fra 
fonde som Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond (ESF+) eller Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL). Dette beløb 
kan forhøjes, alt efter tilfældet, med 
yderligere midler, der er afsat på Unionens 
budget, og med andre midler i 
overensstemmelse med den gældende 
basisretsakt.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på programmering og 
efterfølgende opførelse i Unionens budget 

udgår
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indekseres det beløb, der er omhandlet i 
første afsnit, med 2 % årligt.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel [21a] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] kræver yderligere midler 
som omhandlet i stk. 2, der tildeles til 
FRO i Unionens budget eller ydes 
gennem andre midler, ikke supplerende 
støtte fra EFRU eller ESF+.

udgår

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7.

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af bæredygtige 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 må FRO støtte følgende 
aktiviteter:

Ændringsforslag 33
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive og bæredygtige 
investeringer i SMV'er, herunder 
nystartede virksomheder, kooperativer, 
borgerenergifællesskaber og 
organisationer i den tredje sektor samt i 
regionale og lokale offentlige selskaber, 
som fører til økonomisk diversificering og 
omlægning og til skabelse af nye 
kvalitetsjob

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, særlig SMV'er og 
nystartede virksomheder, som fører til 
økonomisk diversificering og bidrager til 
skabelse af nye job, og herunder levering 
af relevante konsulenttjenester

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier

c) investeringer i bæredygtige 
forsknings- og innovationsaktiviteter, 
herunder energiforskning – også den der 
udvikles af forskningscentre og 
universiteter – og fremme af overførsel af 
avancerede teknologier

Ændringsforslag 36
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi, infrastrukturer og tjenester til et 
økonomisk overkommeligt, sikkert og 
fleksibelt energisystem med lave 
emissioner, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
energilagringsløsninger

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i aktiver, 
infrastruktur og teknologier inden for 
vedvarende energi, herunder 
energilagringsløsninger, støtte til 
egenproduktion samt udvikling og 
omlægning af opvarmnings- og 
kølesystemer til vedvarende energi

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) investeringer i energirenovering af 
bygninger i tråd med Kommissionens 
kommende renoveringsbølgeinitiativ, 
herunder opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere inden for dette område

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) investeringer i 
grænseoverskridende elforbindelser med 
henblik på at nå målet om 15 % 
interkonnektivitet mellem elnet senest i 
2030

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dd) investeringer i effektiv fjernvarme 
som defineret i artikel 2, nr. 41), i direktiv 
2012/27/EU

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastruktur til økonomisk 
overkommelig, ren og intelligent 
mobilitet, herunder 
opladningsinfrastruktur til elektriske 
køretøjer og bæredygtig multimodal 
mobilitet i byerne, fremme af økonomisk 
udvikling og jobskabelse, bidrag til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner 
inden for transport og til diversificering af 
mobilitetsløsninger, herunder 
investeringer i alternative 
transportbrændstoffer, der fremskynder 
overgangen til nulemissionsmobilitet

Ændringsforslag 42
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

df) investeringer til bekæmpelse af 
energifattigdom og luftforurening, 
navnlig ved at erstatte individuelle 
varmeløsninger baseret på kul og øge 
energieffektiviteten i de hårdest ramte 
regioner

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet, herunder 
investeringer i net med meget høj 
kapacitet og 5G-teknologi, intelligente 
energiløsninger og dertil knyttet 
infrastruktur og teknologier samt 
investeringer, der letter overgangen til en 
cirkulær økonomi og klimaneutralitet, 
herunder ved brug af digitale teknologier 
og data inden for landbrug, skovbrug og 
fødevareindustri

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af 
anlæg, landskabsretablering og nye 
anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering, revitalisering af miljøet, 
adgang til transport og renovering af 
tidligere kulminer og kraftværker samt 
brownfieldområder og faciliteter, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
herunder investeringer i grøn 
infrastruktur og skovrejsning i tidligere 
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kulmineområder 

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation, 
genanvendelse og andre metoder til 
genopretning, herunder 
energigenopretning

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i seniorøkonomien, 
social innovation og infrastruktur, som er 
nødvendig for at støtte adgang til 
arbejdsmarkedet, social inklusion samt 
aktiv og sund aldring

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere, selvstændige og jobsøgende, 
navnlig til færdigheder og kvalifikationer, 
der er relevante for gennemførelsen af de 
regionale udviklingsstrategier og 
omstillingen til en bæredygtig, digital og 
grøn økonomi
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende 
og støtte til arbejdstagere, der har mistet 
deres arbejde som følge af omstillingen

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende, med 
særligt fokus på kvinder og udsatte 
grupper

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) med forbehold af artikel 5, andre 
specifikke aktiviteter, som bidrager til 
FRO's eneste specifikke mål, og som 
indgår i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling og aftales mellem en 
medlemsstat og de relevante myndigheder 
i de berørte territorier og godkendes af 
Kommissionen

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra k b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) FRO støtter kun produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, som ikke indebærer overførsel af 
arbejdspladser, kapital og 
produktionsprocesser fra én medlemsstat 
til en anden.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og 
c), i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til 
artikel 7, stk. 2, litra h). Sådanne 
investeringer er kun støtteberettigede, hvis 
de er nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

Derudover kan FRO i de pågældende 
territorier yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er medtaget i den territoriale plan for 
retfærdig omstilling. Sådanne investeringer 
er kun støtteberettigede, hvis de bidrager 
til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og ikke fører til udflytning som 
fastsat i artikel 60 i forordning nr. .../... 
[forordningen om fælles bestemmelser], 
og for så vidt angår industrielle aktiviteter 
omfattet af emissionshandelssystemet 
(ETS), hvis de ikke bidrager til at øge 
gevinsten ved handel med 
emissionskvoter.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/201416

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/201416, undtagen virksomheder der er 
berørt af energiomstillingen til 
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klimaneutralitet
__________________ __________________
16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens artikel 
107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens artikel 
107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, transport, 
distribution, lagring eller forbrænding af 
fossile brændsler

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1, litra d), kan Kommissionen 
godkende en territorial plan for retfærdig 
omstilling, der omfatter investeringer i 
forbindelse med produktion, 
forarbejdning, distribution, lagring, 
transmission eller anvendelse af naturgas, 
forudsat at den anvendes som 
overgangsteknologi og under følgende 
behørigt begrundede omstændigheder:
a) investeringerne finder sted i territorier, 
der står over for særligt alvorlige 
udfordringer med hensyn til 
energiomstillingen på grund af deres store 
afhængighed af faste fossile brændsler, 
f.eks. de regioner med en høj andel af 
fjernvarmesystemer baseret på faste 
fossile brændsler
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b) disse investeringer bidrager til 
Unionens miljømål vedrørende afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer ved 
at fremskynde den fuldstændige 
udfasning af kul, brunkul, tørv eller 
olieskifer
c) de er i overensstemmelse med Unionens 
energi- og klimamålsætninger og 
-lovgivning og de nationale energi- og 
klimaplaner og er af midlertidig karakter
d) der er foretaget en forudgående 
vurdering af anvendelsen af vedvarende 
energikilder
e) udskiftningen af stærkt kulstofintensive 
energiinfrastrukturer baseret på faste 
fossile brændsler medfører betydelige 
reduktioner af drivhusgasemissioner og 
luftforurening og øger energieffektiviteten
f) de støttede aktiviteter bidrager til at 
mindske energifattigdommen
g) de støttede aktiviteter hindrer ikke 
udviklingen af vedvarende energikilder i 
de berørte territorier og er kompatible og i 
synergi med en fremtidig anvendelse af 
vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan. Hvis Kommissionen 
beslutter at nægte godkendelse, skal den 
behørigt begrunde sin afgørelse. 
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Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og på frivillig basis de 
midler, der er overført i overensstemmelse 
med artikel [21a] i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser]. 
De samlede midler fra EFRU og ESF+, 
som medlemsstaten beslutter at overføre 
til FRO-prioriteten, må ikke overstige tre 
gange det beløb, der modtages i støtte fra 
FRO.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtteberettigede projekter, som 
finansieres af FRO og bidrager til det 
specifikke mål som fastsat i artikel 2, kan 
modtage op til 75 % af de relevante 
omkostninger.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
alle relevante regionale og lokale 
myndigheder fra de pågældende territorier 
(som minimum NUTS 2- eller 3-niveau) 
udarbejde en eller flere territoriale planer 
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berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417 , eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

for retfærdig omstilling, som dækker et 
eller flere berørte territorier, der svarer til 
niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/17, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale, 
miljømæssige og 
energisikkerhedsmæssige virkninger som 
følge af omstillingen, navnlig hvad angår 
tab af arbejdspladser og det potentielle 
antal berørte arbejdspladser inden for 
produktion og anvendelse af faste fossile 
brændsler og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet. De 
investeringsretningslinjer, som 
Kommissionen har identificeret i bilag D 
til landerapporterne for 2020, skal ikke 
begrænse medlemsstaternes forslag til 
områder og prioriteter for støtte til FRO. 
Relevante myndigheder og interessenter i 
territorierne inddrages aktivt i alle faser 
af processen: forberedelse, udvælgelse og 
gennemførelse. 

__________________ __________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt og 
regionalt plan hen imod opfyldelsen af 
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tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

EU's klimamål for 2030 og opnåelsen af 
en klimaneutral økonomi i EU senest i 
2050, herunder de omstillingstiltag, der 
allerede er foretaget, og en tidsplan for de 
næste vigtige omstillingstrin, som er i 
overensstemmelse med den seneste udgave 
af den nationale energi- og klimaplan

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt og 
har behov for yderligere økonomisk støtte 
for at gennemføre den omstillingsproces, 
der er beskrevet i litra a), og som skal 
støttes af FRO i overensstemmelse med 
stk. 1

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige og 
energisikkerhedsmæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
på EU-plan senest i 2050, med angivelse 
af det potentielle antal af berørte 
arbejdstagere, job og tabte arbejdspladser, 
den potentielle indvirkning på de 
selvstyrende enheders indtægter på 
NUTS2- og NUTS3-niveau, 
udviklingsbehov og målsætninger, der skal 
nås inden 2030, i forbindelse med 
omstillingen eller lukningen af 



RR\1210220DA.docx 257/333 PE648.609v04-00

DA

drivhusgasintensive aktiviteter i disse 
territorier

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske, miljømæssige og 
energisikkerhedsmæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi i 
EU senest i 2050 og til forebyggelse af en 
forværring af energifattigdommen

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre relevante 
nationale, regionale eller territoriale 
strategier og planer

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer på nationalt og 
regionalt plan, herunder muligheden for 
en evaluering foretaget af ikkestatslige 
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organer og institutioner

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en beskrivelse af de 
deltagerorienterede processer, der 
gennemføres med henblik på 
udarbejdelsen

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, og deres 
forventede bidrag til at afbøde 
virkningerne af omstillingen

g) en beskrivelse af den type 
operationer og den tidsplan, der påtænkes, 
og deres forventede bidrag til at afbøde de 
sociale, økonomiske, 
energisikkerhedsmæssige og 
miljømæssige virkninger af omstillingen 
til en klimaneutral økonomi

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over 
sådanne operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det 
forventede tab af arbejdspladser vil 
overstige det forventede antal job, der 

h) hvis der ydes støtte til produktive 
og bæredygtige investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, en liste over 
sådanne operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte
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skabes uden investeringen

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en liste over operationer, der skal støttes, 
og en begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og medfører en væsentlig reduktion af 
drivhusgasemissioner, der ligger under de 
relevante benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) synergier og komplementaritet med 
andre EU-programmer og -søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling for at 
imødekomme identificerede 
udviklingsbehov.

j) synergier og komplementaritet med 
andre relevante EU-programmer, -fonde 
og -søjler i mekanismen for retfærdig 
omstilling for at imødekomme 
identificerede udviklingsbehov.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra ja (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) hvis der ydes støtte til industrielle 
aktiviteter, som i forvejen er omfattet af 
ETS, en beskrivelse af, at denne støtte 
ikke bidrager til at øge den gevinst, der 
allerede opnås fra handelen med 
emissionskvoter.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser] samt 
repræsentanter for erhvervslivet, 
energisektoren, arbejdsmarkedets parter 
og eventuelle andre relevante 
interessenter.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], de 
nationale energi- og klimaplaner og den 
langsigtede strategi for 2050, Parisaftalen 
og den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og i videst muligt omfang med 
strategier for intelligent specialisering og 
andre relevante strategier og programmer, 



RR\1210220DA.docx 261/333 PE648.609v04-00

DA

herunder vedrørende ren luft, rent stål, 
energifattigdom og energiprosumenter.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De territoriale planer for retfærdig 
omstilling og afgørelser om udvælgelse af 
projekter og operationer gøres offentligt 
tilgængelige. Forberedelsen og 
udarbejdelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling skal gøres til 
genstand for offentlig høring.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en FRO-prioritet støtter de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 
2, litra h), i) eller j), indberettes data 
vedrørende indikatorerne for deltagere kun, 
hvis alle data vedrørende den pågældende 
deltager, som kræves i henhold til bilag III, 
er tilgængelige.

3. Hvis en FRO-prioritet støtter de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 
2, litra h), i) eller j), indberettes data 
vedrørende indikatorerne for deltagere kun, 
hvis alle data vedrørende den pågældende 
deltager, som kræves i henhold til bilag III, 
er tilgængelige, under overholdelse af 
strenge databeskyttelsesregler.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
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mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne. Finansielle korrektioner 
vedrører fejl, som er relateret til 
programinterventioner, og ikke fejl, som 
skyldes eksterne faktorer. 

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oversigt over omstillingsprocessen 
og identifikation af de mest negativt 
påvirkede territorier i medlemsstaten

1. Oversigt over omstillingsprocessen 
og identifikation af de mest negativt 
påvirkede territorier i medlemsstaten, 
herunder den historiske omstilling

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 Vurdering af 
omstillingsudfordringer for hvert af de 
identificerede territorier

2 Vurdering af 
omstillingsudfordringer og -muligheder for 
hvert af de identificerede territorier

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale og territoriale virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi

2.1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale og territoriale virkninger af den 
historiske og forventede omstilling til en 
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klimaneutral økonomi

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – underpunkt 3.1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1 a. Beskrivelse af, hvordan 
lokalsamfundsrepræsentanter og 
civilsamfundsaktører høres og inddrages i 
programmeringsprocessen, både før og 
efter udviklingen af 
programmeringsdokumenterne.
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UDTALELSE FRA TRANSPORT- OG TURISMEUDVALGET

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for 
Retfærdig Omstilling
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Dominique Riquet

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 57

KORT BEGRUNDELSE

Fonden for Retfærdig Omstilling er en af de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet 
inden for rammerne af den europæiske grønne pagt, og som har til formål at nå det mål om 
kulstofneutralitet i 2050, som Unionen har sat sig, ved at støtte de regioner, der er hårdest 
ramt, og som er mest berørt af omstillingen.

Dette lovgivningsforslag er mere aktuelt end nogensinde: Det anerkender behovet for, men 
også omkostningerne ved, disse udfordringer og de økonomiske og sociale vanskeligheder, 
der er forbundet med den strukturelle omlægning af vores produktionsmetoder i hele sektorer 
og regioner som følge af deres afhængighed af fossile brændstoffer eller deres industrielle 
struktur, der medfører store udledninger af CO2. Om end alle medlemsstater skal gøre deres 
yderste, er det primært de områder, der er mest sårbare og hårdest ramt af denne omstilling, 
der skal støttes – i overensstemmelse med det grundlæggende princip om europæisk 
solidaritet.

Ordføreren for Transport- og Turismeudvalget glæder sig over dette forslag, både på grund af 
dets formål (målet om kulstofneutralitet), dets inklusive tilgang ("ingen lades i stikken") og de 
synergier, det skaber med andre europæiske fonde. Denne fond er navnlig udformet på 
passende vis på nationalt og regionalt plan gennem nationale energi- og klimaplaner og 
territoriale planer under delt forvaltning og i overensstemmelse med nærhedsprincippet. I 
denne forbindelse er dette instrument forankret i regionalpolitikkerne gennem 
strukturfondene, som er baseret på medlemsstaternes deltagelse og styrkes gennem den 
ønskede komplementaritet med EIB eller de dertil knyttede finansieringsmekanismer 
(InvestEU osv.). Det forekommer ordføreren, at den territoriale forankring i udviklingen og 
gennemførelsen af dette finansieringsredskab er nøglen til en vellykket omstilling, og det var 
derfor meget vigtigt at fremhæve disse bestemmelser.

Hjælp til omskoling af arbejdstagere og omstilling af virksomheder gennem en tilpasning af 
deres arbejdsredskaber i de regioner og sektorer, der er mest berørt af omstillingen, er 
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hovedformålet med denne forordning. På grund af den meget ringe tildeling af midler – som 
kun kan beklages i lyset af de beløb, der er nødvendige for at gennemføre den økonomiske 
omstilling – er ordføreren af den opfattelse, at dette budgetinstrument kan målrettes endnu 
mere præcist for at øge dens merværdi og effektivitet takket være øget budgetoptimering og et 
bredere anvendelsesområde for de sektorer og aktiviteter, der frem for alt er berørt.

Med henblik herpå er der indført en række bestemmelser:

– Et mere målrettet fokus på de aktiviteter, der kan modtage støtte fra FRO: Om end 
ordføreren mener, at der faktisk skal gives prioritet til SMV'er, som på grund af deres 
størrelse ofte har mindre fleksibilitet til at tilpasse deres produktionsapparat, er han 
ikke desto mindre af den opfattelse, at en række af de aktiviteter, som Kommissionen 
oprindeligt har foreslået (forskning og innovation, digitalisering, støtte til 
dekontaminering, idet den strider mod princippet om, at forureneren betaler), ikke er 
direkte relevante for forordningen og desuden kan bæres af andre europæiske 
budgetmæssige og finansielle instrumenter.

– Øget konditionalitet for de aktiviteter, der er omfattet af ETS: Ordføreren anerkender 
værdien af at medtage visse industrielle aktiviteter, der er omfattet af EU's 
emissionshandelssystem (ETS), inden for en begrænset ramme og på grundlag af en 
individuel accept fra Kommissionen. Han finder det imidlertid afgørende at undgå 
risikoen for dødvægtseffekter i disse virksomheder, således at de ikke vil kunne 
modtage yderligere støtte fra FRO til dekarbonisering af deres industrielle sektorer 
med henblik på at sælge deres overskydende emissionskvoter og således modtage 
urimelige fortjenester ("windfall profits") ud over den finansielle støtte fra FRO.

– Øget budgetoptimering med større fokus på at opnå resultater: Med henblik på en 
strengere anvendelse af "use it or lose it"-princippet er de krævede 
præstationsniveauer for prioriteterne blevet sat op for at give mulighed for justeringer 
og omfordelinger i tilfælde af misligholdelse og for at sikre additionalitet for hver 
eneste euro, der spenderes.

– FRO sigter mod at hjælpe de områder, der er hårdest ramt af omstillingen, med 
henblik på at nå målet om kulstofneutralitet inden 2050. Alle stater skal bidrage til 
dette fælles mål, idet én stats manglende deltagelse vil skade de andres bestræbelser 
og få negative konsekvenser for alle, selv de stater, hvis grønne omstilling er nået 
længst. For at sikre det samme grundlæggende princip om europæisk solidaritet er 
ordføreren også af den opfattelse, at adgangen til denne fond for medlemsstater, der 
endnu ikke har forpligtet sig til at nå et nationalt mål for kulstofneutralitet inden 2050, 
bør begrænses og deres nationale hensættelser delvist suspenderes indtil vedtagelsen 
af dette mål.

– Bedre fastsatte støtteberettigede industrielle aktiviteter: Ordføreren anerkender, at 
dette forslag korrekt kortlægger de områder og sektorer, der er mest berørt af 
omstillingen, navnlig på grund af deres afhængighed af fossile brændstoffer og 
kulstofintensive industrielle aktiviteter. Ordføreren bemærker imidlertid, at der er en 
alvorlig mangel ved denne kortlægning, og mener, at retten til finansiering bør udvides 
til også at omfatte industrielle aktiviteter, som – selv om de har en lav udledning af 
drivhusgasser – fremstiller færdigvarer, som på længere sigt er uforenelige med 
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Unionens mål om kulstofneutralitet. De bør betragtes som en nødvendig del af den 
omstilling, der indgår som en integrerende del i denne fond. Navnlig sektoren for 
køretøjer med forbrændingsmotor undergår hurtige og gennemgribende forandringer i 
hele værdikæden: Der bør derfor ydes særlig europæisk støtte for at sikre, at 
omstillingen bliver en succes, bistå arbejdstagerne og bevare branchens 
konkurrenceevne og lederskab i forbindelse med øget international konkurrence. Det 
skal imidlertid bemærkes, at det ikke er muligt at nå målet om klimaneutralitet uden at 
dekarbonisere transportsektoren: Sektoren tegner sig for 23 % af Unionens CO2-
emissioner, og dens andel fortsætter med at vokse, mens vejtransport alene tegner sig 
for 75 % af sektorens CO2-emissioner og energiforbrug. Bilfabrikanter og deres 
leverandører samt vedligeholdelses- og reparationsbranchen vil blive hårdest ramt af 
overgangen til nul- eller lavemissionskøretøjer. I betragtning af deres betydning for 
den europæiske økonomi (med 3,5 mio. direkte og indirekte arbejdspladser i EU 
tegner bilindustrien sig for 8,5 % af arbejdspladserne i den europæiske industri og 
7,5 % af det europæiske BNP) er det absolut nødvendigt, at disse sektorer støttes af 
FRO.

Ordføreren er derfor overbevist om, at Fonden for Retfærdig Omstilling ved at indarbejde 
disse henstillinger til Regionaludviklingsudvalget vil styrke sin operationelle kapacitet og 
effektivitet med henblik på at nå det europæiske mål om klimaneutralitet og samtidig beskytte 
de mest sårbare i denne omstillingsproces.

ÆNDRINGSFORSLAG

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målsætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målsætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
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medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer (navnlig 
kul, brunkul, tørv og olieskifer), 
drivhusgasintensive industrier eller 
industrier, der fremstiller færdigvarer, 
som er uforenelige med Unionens mål om 
kulstofneutralitet. En sådan situation 
skaber ikke blot en risiko for en omstilling 
i flere hastigheder i Unionen for så vidt 
angår klimaindsatsen, men også for 
voksende forskelle mellem regionerne, 
hvilket er til skade for målsætningerne om 
social, økonomisk og territorial 
samhørighed. Der bør i den forbindelse 
rettes særlig opmærksomhed på de 
specielle udfordringer, som virkningerne 
af omstillingen til klimaneutralitet vil 
betyde for fjerntliggende regioner, 
øregioner og geografisk dårligt stillede 
områder samt for områder, der lider 
under affolkning.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig, inklusiv og 
socialt acceptabel for alle og ikke lade 
nogen i stikken og bekæmpe 
energifattigdom. Derfor skal både Unionen 
og medlemsstaterne samt de forskellige 
regionale og lokale aktører tage hensyn til 
dens økonomiske og sociale konsekvenser 
samt de for deres regioner gældende 
karakteristika og særegenheder lige fra 
starten, herunder deres kulstofintensitet 
og BNP pr. indbygger, der er lavere end 
EU-gennemsnittet, og anvende alle mulige 
instrumenter til at afbøde de negative 
konsekvenser og vende udfordringerne til 
muligheder. Omstillingen skal undgå 
økonomisk kollaps i de mest udsatte 
regioner, samtidig med at grundlaget for 
den økonomiske udvikling i disse regioner 
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sikres. Unionens budget spiller i den 
forbindelse en vigtig rolle.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og 
modernisering af den lokale økonomi og 
afbøde de negative konsekvenser for 
beskæftigelsen. Dette afspejles i den 
specifikke målsætning for FRO, som er 
fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at støtte de foranstaltninger, 
der er målrettet mod en retfærdig og 
vellykket energiomstilling til en 
klimaneutral økonomi og afbøde de 
negative virkninger af klimaomstillingen 
ved at støtte de mest berørte territorier og 
den pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
afbøde de negative sociale konsekvenser 
og finansiere modernisering og omstilling 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen 
og skabe nye muligheder ved hjælp af 
uddannelse, omskoling samt ajourførte 
uddannelseslæseplaner. Dette afspejles i 
den specifikke målsætning for FRO, som er 
fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser]. I betragtning af 
omstillingspolitikkens karakter fremsættes 
der forslag om FRO som et langsigtet 
instrument i fuld overensstemmelse med 
visionen om et klimaneutralt kontinent 
inden 2050.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Frivillige 
overførsler af midler fra EFRU og ESF+, 
som de enkelte medlemsstater har 
bestemt, vil supplere opfyldelsen af dette 
mål.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikkens instrumenter 
samt alle andre relevante 
finansieringsinstrumenter på EU-plan og 
nationalt plan, der er målrettet de sårbare 
sektorer. Oprettelsen af FRO bør ikke føre 
til nedskæringer i de fonde, der er 
omfattet af forordning (EU).../... [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af faste fossile 
brændstoffer, har drivhusgasintensive 
industrielle aktiviteter eller har industrier, 
der fremstiller færdigvarer, som på 
længere sigt er uforenelige med 
kulstofneutraliteten, som skal udfases, 
eller som er nødt til at tilpasse sig som 
følge af omstillingen til klimaneutralitet, 
og som mangler de finansielle midler til at 
gøre dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Horisontale finansielle regler, der 
vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet 
med hjemmel i artikel 322 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
finder anvendelse på denne forordning. 
Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og 
gennemførelse af budgettet ved hjælp af 
tilskud, offentlige indkøb, priser, indirekte 
gennemførelse, og sikrer kontrol med de 
finansielle aktørers ansvar. Regler, der er 
vedtaget på grundlag af artikel 322 i 
TEUF, vedrører også beskyttelse af 
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Unionens budget i tilfælde af generelle 
mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet i medlemsstaterne, idet 
overholdelse af retsstatsprincippet er en 
væsentlig forudsætning for forsvarlig 
økonomisk forvaltning og effektiv EU-
finansiering.

(Dette ændringsforslag gengiver teksten til den nye COM-forslag 2020/0460.)

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I overensstemmelse med 
forordning [om det europæiske 
genopretningsinstrument] og inden for 
rammerne af de midler, der er tildelt heri, 
bør der træffes foranstaltninger til 
genopretning og modstandsdygtighed 
under Fonden for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå de hidtil usete virkninger 
af covid-19-krisen. Disse yderligere midler 
bør anvendes på en sådan måde, at 
fristerne i forordning [om det europæiske 
genopretningsinstrument] overholdes.

(Dette ændringsforslag gengiver teksten til den nye COM-forslag 2020/0460.)

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale og regionale økonomier og er 
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lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

bæredygtige på lang sigt, idet der tages 
hensyn til alle målsætningerne i den grønne 
pagt. De finansierede projekter bør bidrage 
til en accelererende omstilling til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, 
samtidig med at der fokuseres på at 
afbøde de negative økonomiske og sociale 
konsekvenser af miljøomstillingen. For 
sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. I denne forbindelse kan 
naturgas udgøre en forbindelsesteknologi 
i overgangen, når den erstatter mere 
intensive kulstofenergikilder og er 
forbundet med anvendelsen af vedvarende 
energi. For så vidt angår omdannelse af 
sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
herunder AI-teknologier, samt inden for 
digitalisering og konnektivitet, 
tilgængelighed og bæredygtig mobilitet og 
fremme af omlægning, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

__________________ __________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
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til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) FRO bør også støtte industrielle 
aktiviteter, der, selv om de ikke genererer 
væsentlige mængder af 
drivhusgasemissioner, indbefatter 
fremstilling af industriprodukter, som 
påvirkes af omstillingen til 
klimaneutralitet i EU. I denne henseende 
er den europæiske sektor for køretøjer 
med forbrændingsmotor en af de hårdest 
ramte og vil fremover være det i endnu 
højere grad, da den opererer i en situation 
med stigende international konkurrence 
og øgede miljøkrav – samtidig med at den 
står for næsten 20 % af EU's CO2-
emissioner. Kulstofneutralitet kan derfor 
ikke opnås uden særlig støtte til denne 
sektor, der tegner sig for 5% af 
industribeskæftigelsen i EU, 5% af EU's 
BNP og ca. 3,5 mio. direkte 
arbejdspladser, hvilket svarer til 11,4 % af 
alle arbejdspladser inden for fremstilling i 
EU, samt 13,8 mio. indirekte 
arbejdspladser. Da bilfabrikanter og deres 
leverandører samt vedligeholdelses- og 
reparationsbranchen er de mest udsatte, 
bør FRO navnlig støtte disse sektorer og 
bistå arbejdstagere og jobsøgende i deres 
omskoling til mere moderne færdigheder, 
navnlig i forbindelse med alternative 
industrier, som fremstiller nul- og/eller 
lavemissionskøretøjer. FRO bør også 
støtte investeringer i offentlige 
transportnet og flåder som et effektivt 
redskab for omstillingen og mod 
lavemissionsmobilitet, samtidig med at 
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man fremmer omlægning, især i 
storbyområder, og konnektivitet i 
landdistrikter. Der bør også lægges særlig 
vægt på de socioøkonomiske 
vanskeligheder i affolkede eller tyndt 
befolkede områder, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer, for at 
forhindre udflytning og affolkning af 
disse områder.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere og 
selvstændige med henblik på at hjælpe 
dem med at tilpasse sig nye 
beskæftigelsesmuligheder samt yde hjælp 
til jobsøgende og deres aktive samt 
fuldstændige inklusion på 
arbejdsmarkedet. Man bør tage særligt 
hensyn til arbejdsløshedsprocenten i de 
territorier, der er berørt af omstillingen, 
især ungdomsarbejdsløshedsprocenten.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes 
af omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 

(12) For at fremme den økonomiske 
modernisering og omstilling af territorier, 
der påvirkes af omstillingen, bør FRO yde 
støtte til produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
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andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig 
bør støtte til produktive investeringer i 
andre virksomheder end SMV'er 
begrænses til virksomheder i områder, der 
er udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og 
c), i TEUF.

andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller støtte 
tilpasningen af et betydeligt antal job, og 
hvis de ikke fører til eller er et resultat af 
udflytning. Investeringer i eksisterende 
industrianlæg, herunder dem, der er 
omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling, bør være bæredygtig 
og afspejle princippet om 
"energieffektivitet først". Disse 
investeringer bør undgå risikoen for 
dødvægtseffekter i disse industrianlæg, 
således at de ikke vil kunne modtage 
yderligere støtte fra FRO til 
dekarbonisering af deres industrielle 
sektorer med henblik på at sælge deres 
overskydende emissionskvoter og således 
modtage urimelige fortjenester ("windfall 
profits") ud over den finansielle støtte fra 
FRO. For at beskytte integriteten af det 
indre marked og samhørighedspolitikken 
bør støtte til virksomheder være i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler som fastsat i artikel 107 og 
108 i TEUF, idet der navnlig tages hensyn 
til de deraf følgende strukturelle 
ændringer og til de foranstaltninger, der 
er nødvendige for disse ændringer.

__________________ __________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
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L 275 af 25.10.2003, s. 32). L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes med frivillige 
overførsler af finansiering fra EFRU og 
ESF+. De respektive beløb, der overføres 
fra EFRU og ESF+, bør være i 
overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi inden 2050, 
navnlig med hensyn til progressiv 
omlægning eller lukning af anlæg, der 
omfatter produktion af faste fossile 
brændstoffer eller andre 
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territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

drivhusgasintensive aktiviteter eller 
industrier, der fremstiller færdigvarer, 
som er uforenelige med målet om 
kulstofneutralitet, samtidig med at 
beskæftigelsesmulighederne i de berørte 
områder bevares og udvides med henblik 
på at undgå social udstødelse. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov samt 
arbejdsløshedsgraden og tab af 
arbejdspladser, og identificere den type 
operationer, der er behov for, på en måde, 
der sikrer en sammenhængende udvikling 
af klimaresistente økonomiske aktiviteter, 
der også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling skal indgives hurtigst muligt, 
og senest et år efter ikrafttrædelsen af 
nærværende forordning. Dette udgør en 
udfordring for 
forvaltningsmyndighederne og 
medlemsstaterne, da vedtagelsen af disse 
planer er nødvendig for at frigøre 
finansieringen. Der bør derfor stilles 
betinget forfinansiering til teknisk bistand 
til rådighed inden vedtagelsen af planerne 
med henblik på at afhjælpe denne 
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udfordring og støtte de lokale aktører i 
forbindelse med deres gennemførelse af 
FRO.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at øge resultatorienteringen i 
brugen af midler fra FRO bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
hvis man er meget langt fra at nå de mål, 
der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO.

(16) For at optimere brugen af midler 
fra FRO og gøre den mere 
resultatorienteret bør Kommissionen i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
hvis man er meget langt fra at nå de mål, 
der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at supplere og ændre visse 
ikkevæsentlige elementer i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for så vidt angår ændring af elementerne i 
bilag III til denne forordning vedrørende de 
fælles output- og resultatindikatorer. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning15. 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 

(17) For at supplere og ændre visse 
ikkevæsentlige elementer i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for så vidt angår ændring af elementerne i 
bilag III til denne forordning vedrørende de 
fælles output- og resultatindikatorer. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og med deltagelse af 
repræsentanterne for det berørte 
samfund, og at disse høringer gennemføres 
i overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning15. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter modtager Europa-Parlamentet og 
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medlemsstaternes eksperter, og disse 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Rådet navnlig alle dokumenter på samme 
tid som medlemsstaternes eksperter, og 
disse eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

__________________ __________________
15 EUT L 123, 12.5.2016, s.13. 15 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 13.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, bør 
tage hensyn til virkningerne af covid-19-
pandemien i hele Unionen. Disse mål kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier eller 
økonomiske aktiviteter, der står over for 
alvorlige socioøkonomiske udfordringer i 
forbindelse med omstillingsprocessen hen 
imod en klimaneutral økonomi i Unionen 
inden 2050, navnlig hvad angår 
jobskabelse og opkvalificeringen og 
omskolingen af arbejdstagerne og 
uddannelse.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral 
økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at støtte de aktioner, der er målrettet 
en retfærdig og vellykket energiomstilling 
samt give regioner, økonomiske aktører og 
mennesker mulighed for at håndtere de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af den pågældende omstilling 
inden 2050. FRO-midlerne er nødvendige 
for fortsat at kunne reducere de regionale 
forskelle og skabe social samhørighed i 
Europa.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 11 
270 459 000 EUR i løbende priser (10 
mia. EUR i 2018-priser) og må ikke 
overføres fra tildelingerne af midler fra 
andre fonde, der er omfattet af forordning 
(EU).../... [den nye forordning om fælles 
bestemmelser]. Dette beløb kan forhøjes, 
alt efter tilfældet, med yderligere midler, 
der er afsat på Unionens budget, og med 
andre midler i overensstemmelse med den 
gældende basisretsakt.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på programmering og 
efterfølgende opførelse i Unionens budget 
indekseres det beløb, der er omhandlet i 
første afsnit, med 2 % årligt.

Med henblik på programmering og 
efterfølgende opførelse i Unionens budget 
indekseres det beløb, der er omhandlet i 
første afsnit, med mindst 2 % eller 
Unionens årlige inflationsrate, hvis denne 
er højere end 2 % .

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af 
den årlige fordeling af midler, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I.

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af 
midler for perioden 2021-2027, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I og med den årlige 
fordeling af midler.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel [21a] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] kræver yderligere midler 
som omhandlet i stk. 2, der tildeles til FRO 
i Unionens budget eller ydes gennem andre 
midler, ikke supplerende støtte fra EFRU 
eller ESF+.

4. Uanset artikel [21a] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] kræver yderligere midler 
som omhandlet i stk. 2, der tildeles til FRO 
i Unionens budget eller ydes gennem andre 
midler, ikke supplerende overførsler fra 
EFRU eller ESF+.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 2 i forordning [om det europæiske 
genopretningsinstrument], gennemføres 
under Fonden for Retfærdig Omstilling 
med et beløb på 32 803 000 000 EUR i 
løbende priser (30 mia. i 2018-priser) fra 
det beløb, der er omhandlet i artikel 3, stk. 
2, litra a), nr. vi), i nævnte forordning, 
med forbehold af artikel 4, stk. 3, stk. 4 og 
stk. 8.
Dette beløb betragtes som "andre midler", 
som omhandlet i artikel 3, stk. 2, og udgør 
eksterne formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 5, i 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046.
De stilles til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser under målet om investeringer 
i vækst og beskæftigelse for årene 2021-
2024 i tillæg til de samlede midler, jf. 
artikel 3, som følger:
– 2021: 7 954 600 000 EUR
– 2022: EUR 8 114 600 000;
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– 2023: EUR 8 276 600 000;
– 2024: EUR 8 441 600 000.
I tillæg hertil stilles der 15 600 000 EUR i 
løbende priser til rådighed til 
administrationsudgifter fra de i første 
afsnit omhandlede midler.

(Dette ændringsforslag gengiver teksten til det nye COM-forslag 2020/0460. Teksten "(30 
mia. i 2018-priser)" er en tilføjelse i forhold til teksten i dette forslag.)

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 0,35 % af det beløb, der er 
omhandlet i stk. 1, første afsnit, afsættes 
til teknisk bistand på Kommissionens 
initiativ.

(Dette ændringsforslag gengiver teksten til den nye COM-forslag 2020/0460.)

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den årlige fordeling mellem 
medlemsstaterne af det beløb, der er 
omhandlet i stk. 1, indgår i den i artikel 3, 
stk. 3, omhandlede kommissionsafgørelse 
i overensstemmelse med den metode, der 
er fastsat i bilag I.

(Dette ændringsforslag gengiver teksten til det nye COM-forslag 2020/0460 og henviser til 
bilag I som ændret ved dette forslag.)
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel [21a] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] kræver det i stk. 1 
omhandlede beløb ikke supplerende 
overførsel fra EFRU eller ESF+ som 
fastsat i bilag I.

(Dette ændringsforslag gengiver teksten til det nye COM-forslag 2020/0460. Ordet 
"overførsel" erstatter ordet "støtte" i den oprindelige tekst til dette forslag.)

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Uanset finansforordningens 
artikel 14, stk. 3, finder 
frigørelsesreglerne i afsnit VII, kapitel IV, 
i forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser] anvendelse på de 
budgetmæssige forpligtelser baseret på de 
i stk. 1 omhandlede midler. Uanset 
finansforordningens artikel 12, stk. 4, 
litra c), må disse midler ikke anvendes til 
et efterfølgende program eller en 
efterfølgende aktion.

(Dette ændringsforslag gengiver teksten til den nye COM-forslag 2020/0460.)

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er knyttet til dens specifikke målsætning 
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målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7.

som fastsat i artikel 2, og som bidrager til 
gennemførelsen af de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 7.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 må FRO støtte følgende 
aktiviteter:

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive investeringer i 
virksomheder, herunder SMV'er og 
nystartede virksomheder, som fører til 
økonomisk diversificering og omstilling

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer relateret til 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af naturgas 
under følgende betingelser:
- investeringerne opgraderer og/eller 
erstatter eksisterende mere 
kulstofintensive infrastrukturer
- investeringerne bidrager til at gøre 
Unionen klimaneutral senest i 2050
- de støttede infrastrukturer er i synergi 
med vedvarende og anden kulstofneutral 
energiproduktionskapacitet.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
grøn infrastruktur, reduktion af 
forurening, regenerering og 
dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
herunder, men ikke begrænset til, 
oprettelse af biodiversitetshubs til gavn for 
den bæredygtige turisme

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem alle 
former for affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) investeringer i programmer for 
opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere og selvstændige 
erhvervsdrivende samt 
iværksætteruddannelse

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende i 
form af støtte til adgang til 
arbejdsmarkedet

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra (k a) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) investeringer i udviklingen af 
teknologi og infrastrukturer til ren og 
intelligent mobilitet, som bidrager til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner 
samt til at diversificere bæredygtige 
mobilitetsløsninger; investeringer i 
offentlige transportnet og flåder med 
særlig fokus på fremme af omlægning til 
lavemissionsmobilitet i storbyområder og 
landdistrikter

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra (k b) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) industrielle aktiviteter, hvis 
færdigvarer eller disses anvendelse i sidste 
ende er uforenelige med målsætningen 
om kulstofneutralitet

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og 
c), i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 

Derudover kan FRO yde støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
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SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra 
h), i nærværende forordning. Sådanne 
investeringer er kun støtteberettigede, hvis 
de er nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling og ikke gennem 
dødvægtseffekter overlapper med de 
fortjenester, der opstår i forbindelse med 
ETS fra industrianlæg. Sådanne 
investeringer skal desuden være 
bæredygtige og må ikke øge eller 
fastholde afhængigheden af faste fossile 
brændstoffer.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) opførelse af atomkraftværker
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/201416

udgår

__________________
16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens artikel 
107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer med undtagelse af naturgas

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i 
bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor 
der er mindst to bredbåndsnet af 
tilsvarende kategori.

udgår

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier eller økonomiske aktiviteter er 
beliggende, på grundlag af de territoriale 
planer for retfærdig omstilling, der er 
fastlagt i henhold til artikel 7 og godkendt 
af Kommissionen som led i et program 
eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier eller 
økonomiske aktiviteter, der påvirkes mest 
negativt af omstillingsprocessen, og som er 
indeholdt i den relevante territoriale plan 
for retfærdig omstilling, er behørigt 
begrundet, og hvor den relevante 
territoriale plan for retfærdig omstilling er i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats nationale energi- og 
klimaplan.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de kan suppleres af 
de midler, der kan overføres på frivillig 
basis i overensstemmelse med artikel [21a] 
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forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

i forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser]. De samlede midler 
fra EFRU og ESF+, der overføres til FRO-
prioriteten, må ikke være mere end tre 
gange højere end støtten fra FRO til denne 
prioritet.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal i fuld 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet og sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier, herunder de lokale 
og regionale myndigheder, udarbejde en 
eller flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker områderne i et 
eller flere berørte territorier, der svarer til 
niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger samt virkningerne på 
arbejdsmarkederne og den territoriale 
samhørighed som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet samt omstilling til 
alternative industrier i sektorer, der 
fremstiller færdigvarer, som på længere 
sigt er uforenelige med målet om 
kulstofneutralitet.

__________________ __________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 17 Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt, 
regionalt og lokalt plan til en klimaneutral 
økonomi inden 2050, herunder en tidsplan 
for de vigtigste omstillingstrin, som er i 
overensstemmelse med den seneste udgave 
af den nationale energi- og klimaplan

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en klar forpligtelse på linje med 
målsætningen om at opnå 
klimaneutralitet i EU inden 2050 samt om 
at nå EU's reduktionsmål inden 2030

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier eller økonomiske aktiviteter, der 
påvirkes mest negativt af den 
omstillingsproces, der er beskrevet i litra 
a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier eller 
økonomiske aktiviteter står over for, 
herunder de sociale, 
arbejdsmarkedsrelaterede, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi inden 2050 
under hensyntagen til 
arbejdsløshedsprocenten og med angivelse 
af det potentielle antal af berørte job og 
antallet af tabte arbejdspladser og 
territorialt indtægtstab, udviklingsbehov 
og målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter eller aktiviteter, der fremstiller 
færdigvarer, som på længere sigt er 
uforenelige med målet om 
kulstofneutralitet i disse territorier

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 samt 
udarbejdelse af planer for bæredygtig 
mobilitet og grøn energi, som er 
tilgængelige og økonomisk 
overkommelige i de territorier, der er mest 
berørt af omstillingen
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Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi inden 2050 og medfører en 
væsentlig reduktion af 
drivhusgasemissioner, der ligger langt 
under de relevante benchmarks, der er 
fastsat for gratistildeling i henhold til 
direktiv 2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) hvis der ydes støtte til investeringer 
i transportinfrastruktur, en liste over 
sådanne operationer samt 
konsekvensanalysen, der dokumenterer 
niveauet af de foretagne investeringer 
samt det forventede antal arbejdspladser, 
som vil blive skabt som følge af den 
anlagte infrastruktur, og bidraget til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner 

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra j b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) en omfattende tidsplan for 
gennemførelsen af de konkrete tiltag, der 
er opridset i planen

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, en industristrategi, en 
strategi for miljøvenlig og intelligent 
mobilitet, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De territoriale planer for retfærdig 
omstilling skal udelukke alle offentlige 
investeringer i infrastruktur til faste 
fossile brændstoffer og skal tilbyde en 
mulighed for at styrke de lokale 
økonomier samt sikre lave omkostninger.
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM LANDBRUG OG UDVIKLING AF 
LANDDISTRIKTER

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for 
Retfærdig Omstilling
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Isabel Carvalhais

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 57

KORT BEGRUNDELSE

Dette udkast til udtalelse er en reaktion på Kommissionens lovforslag fra januar 2020 om at 
oprette en fond for retfærdig omstilling, der skal støtte områder og lokalsamfund i 
omstillingen til en cirkulær og klimaneutral økonomi i EU inden 2050 på linje med 
Parisaftalen.

Landbrugere står i forreste linje med hensyn til klimaændringer og er derfor en af de parter, 
der er mest interesserede at nå dette mål.

Udtalelsen bekræfter, at Fonden for Retfærdig Omstilling skal fungere som et supplerende 
redskab for så vidt angår nye finansieringskilder. Alle store FFR-fonde, herunder for den 
fælles landbrugspolitik, skal indarbejde klimahensyn i beslutningsprocessen med det formål at 
bidrage til en dekarbonisering af økonomien, hvilket kræver tilstrækkelig finansiering. FRO 
bør supplere og ikke skade indsatsen fra de øvrige langsigtede EU-politikker.

En fælles indsats er afgørende for at nå det fælles mål om en klimaneutral økonomi, og 
adgangen til FRO bør derfor være betinget af, at man accepterer et nationalt mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, samt mellemliggende mål for 2030.

I udtalelsen understreges det, at der skal lægges speciel vægt på særligt berørte områder i 
landdistrikter eller i fjerntliggende områder, som allerede kæmper med mere omfattende 
sociale og økonomiske udfordringer, som yderligere reducerer deres evne til at reagere på 
udfordringerne i forbindelse med omstillingsprocessen. Disse regioner kan også have en 
vigtig rolle at spille i udviklingen af investeringer i vedvarende energi, herunder i områder, 
der grænser op til disse territorier.

Der er behov for inklusive politikker og strategier for at undgå at forværre uligheder i 
forbindelse med omstillingsprocessen og sikre den nødvendige sociale støtte til 
lokalsamfundene. Der foreslås derfor en række nye støtteberettigede aktiviteter af social art 
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samt en bottom-up-tilgang med inddragelse af de berørte parter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger og ved at reducere 
kulstofemissioner samt finansiering af 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og til en 
cirkulær økonomi, hvor de resterende 
drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner. Derudover tager 
Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO) 
de hidtil usete virkninger af covid-19-
krisen i betragtning.

__________________ __________________



PE648.609v04-00 302/333 RR\1210220DA.docx

DA

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig, inkluderende, 
videnskabeligt underbygget og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne sammen med 
regionale og lokale myndigheder og 
interessenter tage hensyn til dens 
økonomiske og sociale konsekvenser lige 
fra starten og anvende alle mulige 
instrumenter til at afbøde de forventede 
negative konsekvenser og således 
respektere princippet i den europæiske 
grønne pagt om ikke at gøre skade. 
Unionens budget spiller i den forbindelse 
en vigtig rolle.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Princippet om integration af 
klimaændringer i alle EU's programmer 
er afgørende for at opnå en klimaneutral 
økonomi inden 2050 i overensstemmelse 
med målsætningerne i Parisaftalen. Alle 
vigtige fonde under den flerårige 
finansielle ramme (FFR), herunder for 
den fælles landbrugspolitik, bør 
indarbejde klimahensyn i 
beslutningsprocessen og bidrage til 
dekarboniseringen af økonomien. Kun 
med tilstrækkelige budgetmidler kan disse 
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programmer være effektive med hensyn til 
at sikre en rimelig og retfærdig omstilling 
for alle. FFR for 2021-2027 bør således 
tilvejebringe en stærk og ambitiøs 
finansiel ramme til effektivt at kunne leve 
op til denne ambition og tildele ny 
finansiering, således at FRO kan fungere 
som et supplerende instrument for 
klimaindsatsen, der supplerer og ikke 
skader indsatsen og virkningerne af andre 
langsigtede EU-politikker. Oprettelsen af 
FRO bør ikke indebære en reduktion af 
de midler, der tildeles de øvrige FFR-
fonde, navnlig den fælles landbrugspolitik 
eller samhørighedspolitikken.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Unionen bør ledsage og støtte regioner og 
de mennesker, der lever i dem, i 
omstillingen mod klimaneutralitet ved at 
etablere en balance mellem behovene med 
hensyn til beskæftigelse, 
energiuafhængighed, fødevaresikkerhed og 
Unionens mål om klimaneutralitet ved at 
samle EU-budgettets udgifter til 
klimarelaterede mål, samhørighedsmål og 
sociale målsætninger på alle relevante 
planer. I den forbindelse vil bæredygtig 
skovforvaltning og bæredygtigt landbrug 
og de beslægtede sektorer spille en vigtig 
rolle i den fælles landbrugspolitik i 
fremtiden.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering, bæredygtighed 
og modernisering samt omstilling af den 
lokale økonomi ved at understøtte og 
styrke alternative ressourcer på lokalt plan 
og afbøde de negative konsekvenser for 
beskæftigelsen. Den bør bidrage til at 
forebygge miljøforringelse. De 
foranstaltninger, der støttes gennem FRO, 
bør modvirke affolkningen i de regioner, 
som er i færd med at foretage 
energiomstilling. Dette afspejles i den 
specifikke målsætning for FRO, som er 
fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
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forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt og forordning (EU).../... (den 
europæiske klimalov) for at skabe 
muligheder for et mere fremgangsrigt, 
rummeligt, sundere og grønnere 
kontinent bør FRO yde et vigtigt bidrag til 
at integrere klimaindsatsen og fremskynde 
omstillingen til en klimaneutral, 
ressource- og energieffektiv og cirkulær 
økonomi inden 2050. Midler fra FRO's 
egen finansieringsramme kommer i tillæg 
til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, kan bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Omstillingen til en klimaneutral 
og bæredygtig økonomi og et 
klimaneutralt og bæredygtigt samfund er 
et af de vigtigste fælles mål for Unionen, 
og en fælles indsats hos alle parter er 
afgørende for at opnå dette. Eftersom 
FRO er en del af den europæiske grønne 
pagt, bør adgangen til FRO bør være 
betinget af, at man accepterer et nationalt 
mål om klimaneutralitet senest i 2050 
såvel som mellemliggende mål for 2030.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag



PE648.609v04-00 306/333 RR\1210220DA.docx

DA

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken og politikken for 
udvikling af landdistrikterne under den 
fælles landbrugspolitik, samt nationale og 
regionale investeringer og privat kapital. 
De bør på ingen måde erstatte disse 
investeringer.

Begrundelse

Den fælles landbrugspolitik er den politik, som bør hjælpe landbrugsproducenter med at 
omstille sig til en mere bæredygtig praksis og blive mindre afhængige af fossile brændstoffer. 
Desuden bør de dele af støtten til udvikling af landdistrikterne under den fælles 
landbrugspolitik, der vedrører sociale forhold og landområderne, såsom 
Samhørighedsfonden, opretholdes og ikke beskæres, og FRO bør supplere disse 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af faste fossile 
brændstoffer og som er nødt til at tilpasse 
sig som følge af omstillingen til 
klimaneutralitet, og som mangler de 
finansielle midler til at gøre dette. FRO bør 
derfor dække alle medlemsstater, men 
fordelingen af dens finansielle midler bør 
afspejle medlemsstaternes evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at klare omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, der skal udfases eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
afhængigheden af drivhusgasintensive 
industrielle aktiviteter og 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør prioritere dem, der 
støtter befolkningen, lokalsamfundene 
samt de lokale økonomier og er 
bæredygtige på lang sigt, og som er i 
overensstemmelse med alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også ydes støtte til innovativ praksis inden 
for arealudnyttelse og landbrug, der 
bidrager til at reducere sektorens CO2-
aftryk, og til aktiviteter til udvikling af 
landdistrikterne, som fremmer 
diversificeringen af den lokale økonomi i 
landdistrikterne. Der bør også lægges 
særlig vægt på aktiviteter, der fremmer 
innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
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samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger styrker skabelsen af 
bæredygtige job og hjælper med at afbøde 
de negative bivirkninger af en omstilling til 
og bidrager til en klimaneutral økonomi 
inden 2050 og en cirkulær økonomi.

__________________ __________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Omstillingen fra fossile 
brændstoffer kan indebære udfordringer 
på grund af divergerende målsætninger. 
Dette kan være tilfældet for 
hydroenergiprojekter, som kan have en 
negativ indvirkning på den økologiske 
tilstand i bestemte vandområder, 
forbindelserne mellem dem og 
fiskebestandene i dem og dermed på 
lokalsamfund og deres levevilkår. FRO 
bør kun finansiere "no regret"- og "win-
win"-løsninger til gavn for både miljøet 
og klimaet. Disse løsninger bør være 
fastlagt i projektbeskrivelsen og, hvis det 
er relevant, være omfattet af selve 
projektet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
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Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Med henblik på at tage hånd om 
klimaforandringerne og opnå en 
klimaneutral økonomi bør FRO 
understøtte udviklingen af en stærk 
cirkulær bioøkonomi, der skal fremme 
bæredygtighed i landbrugssektoren. 
Bæredygtig og effektiv produktion af 
biomasse fra landbrugs-, skovbrugs- og 
havsektoren, som giver sidestrømme og 
bioaffald værdi, kan bidrage væsentligt til 
at opfylde Unionens klimamæssige 
forpligtelser.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
nye erhvervsmæssige kvalifikationer, der 
retter sig mod fremtidsorienterede 
sektorer med henblik på at hjælpe dem 
med at tilpasse sig nye 
beskæftigelsesmuligheder samt yde hjælp 
og rådgivning til jobsøgende ved at sikre 
lige adgang for alle slags mennesker uden 
forskelsbehandling og fremme deres 
aktive inklusion på arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag (14)

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering, modernisering og 
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omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

omstilling af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er, og tage 
bæredygtige og miljøvenlige aktiviteter i 
betragtning, som defineret i den relevante 
EU-lovgivning, og som bidrager til 
Unionens mål for opnåelse af en cirkulær 
økonomi. Produktive investeringer bør 
forstås som faste investeringer eller 
investeringer i immaterielle aktiver i 
virksomheder med henblik på produktion 
af varer og tjenesteydelser, hvorved der 
bidrages til bruttoinvesteringer og 
beskæftigelse. For andre virksomheder end 
SMV'er bør der kun ydes støtte til 
produktive investeringer, idet der tages 
hensyn til bæredygtige og miljøvenlige 
aktiviteter, som defineret i den relevante 
EU-lovgivning, hvis de er nødvendige for 
at mindske tabet af arbejdspladser som 
følge af omstillingen, ved at skabe eller 
beskytte et betydeligt antal job, og hvis de 
ikke fører til eller er et resultat af 
udflytning. Investeringer i eksisterende 
industrianlæg, herunder dem, der er 
omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten og lige vilkår på det indre 
marked og samhørighedspolitikken bør 
støtte til virksomheder være i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler som fastsat i artikel 107 og 
108 i TEUF, og navnlig bør støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.
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__________________ __________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Der er behov for inklusive 
politikker og strategier for at undgå at 
forværre uligheder i forbindelse med en 
retfærdig omstillingsproces, der bør 
komme alle til gode. Fremme af social 
samhørighed bør være et vejledende 
princip for at yde støtte under FRO og 
dermed fremme ligestilling mellem 
kønnene, sikre dynamiske landdistrikter, 
bedre vilkår for migranter, 
sæsonarbejdere, unge og ældre 
arbejdstagere og lavtuddannede 
arbejdstagere og sikre, at ingen lades i 
stikken. Flere evalueringer har påvist 
vigtigheden af rettidigt og konsekvent at 
tage hensyn til målene for ligestilling 
mellem kønnene i alle dimensioner og 
faser ved tilrettelæggelse, overvågning, 
gennemførelse og evaluering af 
operationelle programmer, idet det 
samtidig sikres, at der træffes særlige 
foranstaltninger for at fremme ligestilling.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i (13) For at sikre fleksibilitet i 
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programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne sammen med de 
relevante interessenter, heriblandt 
civilsamfundet og den berørte 
lokalbefolkning, og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
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praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til den gradvise omlægning eller 
gradvise lukning af anlæg, der omfatter 
produktion af fossile brændstoffer eller 
andre drivhusgasintensive aktiviteter, 
samtidig med at 
beskæftigelsesmulighederne gennem 
opkvalificering af arbejdstagere og 
fremme af deres omstilling til andre typer 
job i de berørte områder bevares og 
udvides for at undgå social udstødelse. 
Disse territorier bør defineres præcist og 
svare til NUTS 3-regioner eller bør være 
dele deraf. Planerne bør indeholde en 
detaljeret beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og udpege den type 
operationer, der er behov for, på en måde, 
der sikrer en sammenhængende udvikling 
af klimaresistente økonomiske aktiviteter, 
der også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), og fremsendes til 
godkendelse af Kommissionen. 
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaterne bør fremme 
anvendelsen af bottom up-strategier ved 
udarbejdelsen og gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig 
omstilling, så der sikres aktiv deltagelse af 
de relevante offentlige myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og økonomiske 
interesseorganisationer fra alle 
aktivitetsområder samt andre relevante 
interessenter fra civilsamfundet, herunder 
fra landbrugssektoren. For at opnå en 
effektiv indsats på lokalt plan bør 
interessenterne i de berørte territorier 
inddrages aktivt i udarbejdelsen af de 
territoriale planer for retfærdig 
omstilling, hvis det er praktisk 
gennemførligt.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at øge resultatorienteringen i 
brugen af midler fra FRO bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
hvis man er meget langt fra at nå de mål, 
der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO.

(16) For at optimere 
resultatorienteringen i brugen af midler fra 
FRO og gøre den mere resultatorienteret 
bør Kommissionen i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet have 
mulighed for at anvende finansielle 
korrektioner, hvis man er meget langt fra at 
nå de mål, der er fastsat i den specifikke 
målsætning for FRO.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
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Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Der bør rettes særlig 
opmærksomhed mod landdistrikter og 
fjerntliggende områder, der er berørte af 
omstillingsprocessen. Mange af disse 
områder kæmper allerede med større 
sociale og økonomiske udfordringer, 
herunder landbrug og små virksomheder, 
aldring, unges fraflytning og generel 
affolkning, lavere niveauer af 
færdigheder og mindre digital 
infrastruktur og konnektivitet, hvilket 
yderligere reducerer deres evne til at 
reagere på udfordringerne i forbindelse 
med omstillingsprocessen. Disse områder 
kan også spille en vigtig rolle med hensyn 
til at tilvejebringe kapacitet til at investere 
i vedvarende energi og samtidig beskytte 
landbrugsjord. De territoriale planer bør 
derfor også omfatte muligheden for at 
indregne landområder, der støder op til de 
identificerede territorier, som 
støtteberettigede i forbindelse med 
indførelse af teknologi og infrastrukturer 
til vedvarende energi.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til mennesker og territorier, 
der kræver yderligere støtte til at håndtere 
alvorlige socioøkonomiske udfordringer 
som følge af omstillingsprocessen hen 
imod en klimaneutral økonomi i Unionen 
inden 2050 og en cirkulær økonomi og 
omdanne udfordringerne til muligheder, 
navnlig hvad angår bæredygtige nye job 
på en måde, som ikke hindrer opfyldelsen 
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af miljømålsætningerne og samtidig 
beskytter vores begrænsede 
naturressourcer.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner, mennesker og 
virksomheder mulighed for at håndtere de 
sociale, økonomiske, og 
folkesundhedsmæssige og miljømæssige 
virkninger af en glat omstilling til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi og 
samtidig hjælpe med til at bevare Europas 
naturressourcer og forebygge 
miljøforringelse.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater.

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater, de overordnede mål 
for den europæiske grønne pagt, navnlig 
EU's målsætning om klimaneutralitet som 
fastlagt i forordning (EU) 2020/… [den 
europæiske klimalovgivning] med henblik 
på at tackle de klima- og miljømæssige 
udfordringer og samtidig sikre en 
retfærdig omstilling, hvor ingen lades i 
stikken.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

2. De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på X 
mia. EUR i 2018-priser, som kan forhøjes 
med yderligere midler, der er afsat på 
Unionens budget, og med andre midler i 
overensstemmelse med den gældende 
basisretsakt. FRO må ikke blive 
finansieret på bekostning af midler, der 
afsættes til andre FFR-fonde, herunder 
dem, der afsættes til den fælles 
landbrugspolitik. Dette beløb udgør 
supplerende ressourcer, og finansieringen 
af det må ikke indebære en nedskæring af 
de midler, der afsættes til de øvrige FFR-
områder, navnlig den fælles 
landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken1a.
__________________
1a I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 - Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale opfordrede Europa-
Parlamentet til, at finansieringen af 
samhørighedspolitikken og den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 fastholdes på 
2014-2020-budgettets niveau i faste priser. 
Finansieringen af JTF skal udgøre 
supplerende ressourcer til dette formål.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 3a. Adgangen til FRO skal være 
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betinget af, at medlemsstaten forpligter 
sig på et nationalt mål for 
klimaneutralitet senest i 2050 såvel som 
på mellemliggende dekarboniseringsmål 
for 2030.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel [21a] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] kræver yderligere midler 
som omhandlet i stk. 2, der tildeles til 
FRO i Unionens budget eller ydes 
gennem andre midler, ikke supplerende 
støtte fra EFRU eller ESF+.

udgår

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7.

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er knyttet til dens specifikke målsætning 
som fastsat i artikel 2, og som bidrager til 
gennemførelsen af de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 7.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til jobskabelse, økonomisk 
diversificering og omstilling, og som tager 
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omstilling hensyn til bæredygtige og miljøvenlige 
aktiviteter, som er fastlagt i den relevante 
EU-lovgivning

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af og øget adgang til 
avancerede teknologier, herunder 
innovativ praksis, der reducerer 
kulstofemissioner i arealanvendelse og 
landbrug

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, ren offentlig 
transport i landdistrikter, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi, også i områder, der 
støder op til de udpegede territorier, når 
det er behørigt begrundet

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet, navnlig i forbindelse 
med udrulning af højhastighedsbredbånd 
i landdistrikter og fjerntliggende områder, 
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fremme af adgang til digitale teknologier 
for alle, herunder digitalt landbrug

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser 
medprioritering af udvikling af grønne 
infrastrukturer og anvendelse til land- og 
skovbrugsaktiviteter, hvor det er relevant, 
samtidig med at det sikres, at princippet 
om, at forureneren betaler, overholdes

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder den 
bæredygtige cirkulære bioøkonomi, 
gennem affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga)  investeringer i projekter til 
bekæmpelse af energifattigdom og 
forbedring af energieffektiviteten
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere og jobsøgende og 
reintegrationsprogrammer på nye 
aktivitetsområder for arbejdstagere og 
jobsøgende

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) hjælp til jobsøgning og rådgivning 
for jobsøgende

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende, j) aktiv inklusion af jobsøgende, 
sikring af lige adgang samt fremme af 
ligestilling mellem kønnene

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) investeringer, der bidrager til at 
mindske risikoen for affolkning af de 
områder, der er berørt af overgangen, 
navnlig landdistrikter
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) investeringer i social infrastruktur 
og sociale tjenesteydelser af almen 
interesse i områder med lav dækning, 
navnlig landdistrikter, og i beskyttelse af 
vigtige arbejdstagere, der berøres af 
overgangen eller krisen i deres sektor

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) teknisk bistand. k) teknisk bistand og 
rådgivningstjenester.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til 
artikel 7, stk. 2, litra h). Sådanne 
investeringer er kun støtteberettigede, 
hvis de er nødvendige for at gennemføre 
den territoriale plan for retfærdig 
omstilling.

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og 
c), i TEUF, og i overensstemmelse med 
Unionens statsstøtteregler som fastsat i 
artikel 107 og 108 i TEUF yde støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som 
en del af den territoriale plan for 
retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til 
artikel 7, stk. 2, litra h), i denne 
forordning. Sådanne investeringer er kun 
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støtteberettigede, hvis de er nødvendige 
for at gennemføre den territoriale plan 
for retfærdig omstilling. FRO kan 
desuden støtte investeringer rettet mod 
landbrugere og små virksomheder i 
landdistrikterne med fokus på 
bæredygtige landbrugs- og 
skovbrugsaktiviteter.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/201416

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/201416 undtagen i tilfælde, hvor 
vanskelighederne skyldes covid-19-krisen

__________________ __________________
16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens artikel 
107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens artikel 
107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan, målet om klimaneutralitet i 
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og klimaplan. 2050 og målsætningerne i den europæiske 
grønne pagt.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der kan 
overføres i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, må ikke 
være mere end tre gange højere end 
støtten fra FRO til denne prioritet.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder og interessenter 
fra de pågældende territorier, herunder 
lokale og regionale myndigheder, 
udarbejde en eller flere territoriale planer 
for retfærdig omstilling, som dækker et 
eller flere berørte territorier, der svarer til 
niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
2016/206617, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
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arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion, forarbejdning 
og anvendelse af fossile brændstoffer og 
behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

__________________ __________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder 
(NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
målet om en klimaneutral økonomi i 2050, 
herunder en præcis tidsplan for de vigtigste 
omstillingstrin hen imod de 
mellemliggende dekarboniseringsmål for 
2030, som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 7 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1, og 
tilstødende områder, hvor det er relevant, 
som kan bidrage til omstillingsindsatsen, 
eller som i økonomisk og social 
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henseende berøres af 
omstillingsprocessen i de identificerede 
territorier, navnlig landdistrikter

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, risikoen for affolkning af 
de berørte regioner, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier samt 
udfordringerne med hensyn til 
energifattigdom

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af 
de sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

udgår

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer og en vurdering af potentielle 
afsmittende virkninger af omstilling i 
tilstødende regioner

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en liste over de partnere og 
relevante interessenter fra det berørte 
territorium, der er blevet hørt

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser] og, hvor det er 
muligt, de relevante interessenter på 
geografisk niveau i de berørte områder, 
som omhandlet i denne artikels stk. 1, i en 
bottom-up-tilgang.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Territoriale planer for retfærdig 
omstilling skal være i overensstemmelse 
med de territoriale strategier, der er 
omhandlet i artikel [23] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser], med relevante strategier for 
intelligent specialisering, de nationale 
energi- og klimaplaner og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder.

4. Territoriale planer for retfærdig 
omstilling skal være i overensstemmelse 
med de territoriale strategier, der er 
omhandlet i artikel [23] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser], med relevante strategier for 
intelligent specialisering, de nationale 
energi- og klimaplaner og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, Unionens 
forpligtelse i henhold til Parisaftalen og 
FN's bæredygtige udviklingsmål. 
Territoriale planer for retfærdig 
omstilling skal styrke lokale økonomier og 
korte økonomiske ruter og 
forsyningskæder.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den midtvejsgennemgang, der omtales i 
andet afsnit, skal indgå en evaluering af 
de fremskridt, der er gjort hen imod målet 
om nettoemissioner på nul i 2050 og de 
mellemliggende mål for 2030.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene kan under velbegrundede 
omstændigheder revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
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forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 70 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.
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