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Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lånefaciliteten for den 
offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling
(COM(2020)0453 – C9-0153/100 – 2020/0100(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0453),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 175, tredje afsnit, og artikel 322, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0153/2020),

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

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

– efter høring af Regionsudvalget,

– der henviser til udtalelse af 20. september 2020 fra Revisionsretten2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Økonomi- og 
Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 58,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Regionaludviklingsudvalget,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A9-
0195/2020),

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.

1 [EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0. / Endnu ikke offentliggjort i EUT].
2 [EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0. / Endnu ikke offentliggjort i EUT].
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Ændringsforslag 1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

2020/0100 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om lånefaciliteten for den offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 175, 
stk. 3, og artikel 322, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg3, 

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget4,

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten, 

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen vedtog den 11. december 20195 en meddelelse om den europæiske 
grønne pagt, der indeholdt en køreplan hen imod en ny vækstpolitik for Europa og 
opstillede ambitiøse mål for bekæmpelse af klimaforandringer og for miljøbeskyttelse. 
I overensstemmelse med målsætningen om at nå Unionens nye 2030-mål for klima og 
energi, som er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... [om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 
("den europæiske klimalov")] og opnå klimaneutralitet i EU senest i 2050 på en 
effektiv og retfærdig måde, samtidig med at der sigtes mod socioøkonomisk 
bæredygtighed, blev der i den europæiske grønne pagt bebudet en mekanisme for 
retfærdig omstilling, der skal give de nødvendige finansielle midler og den nødvendige 

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet 
▌.
3 EUT C af , s. .
4 EUT C af , s. .
5 COM(2019) 640 final.
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viden til at imødegå de klimamæssige udfordringer, uden at nogen lades i stikken. De 
mest sårbare regioner og mennesker er også dem, der er mest eksponeret for 
konsekvenserne af klimaforandringer og miljøforringelse. Samtidig vil det kræve 
betydelige strukturelle ændringer at forvalte omstillingen både på regionalt og 
nationalt plan. For at omstillingen skal lykkedes, skal den reducere uligheder, skabe 
en nettobeskæftigelseseffekt med nye arbejdspladser af høj kvalitet og være retfærdig 
og socialt acceptabel for alle. Projekter og modtagere bør være i overensstemmelse 
med Unionens traktatbaserede grundlæggende værdier, Parisaftalen og Unionens 
mål om klimaneutralitet og biodiversitet.

(1a) At opnå Unionens klimamål kræver ikke alene håndtering af problemet med 
omstilling i varierende hastighed i EU, hvad angår klimaindsats, men også risikoen 
for voksende socioøkonomiske uligheder mellem regionerne og utilfredshed i 
samfundsgrupper, der potentielt påvirkes negativt. Det er af afgørende betydning, at 
indsatsen koncentreres om økonomisk omstilling og revitalisering af de berørte 
områder (f.eks. kulmineregioner) i stedet for, at man forlader sig på 
arbejdstagermobilitet og risikerer affolkning og stagnation i hele regioner. For at 
bevare sammenhængen mellem målene for omstillingen og EU's prioriteter og mål, 
såsom fremme af job, bekæmpelse af fattigdom og ulighed, bør der ydes effektiv støtte 
for at diversificere de lokale økonomier gennem sunde investeringer og for at skabe 
bæredygtig beskæftigelse for at sikre, at arbejdstagere med beskæftigelse i de sektorer, 
der er berørt af omstillingen, genabsorberes på det lokale arbejdsmarked. 

 (2) Kommissionen vedtog den 14. januar 2020 en meddelelse om en investeringsplan for 
den europæiske grønne pagt6, hvorved der oprettes en mekanisme for retfærdig 
omstilling, som skal fokusere på de regioner, mennesker og sektorer, der i øjeblikket er 
mest berørt af omstillingen i betragtning af deres afhængighed af fossile brændstoffer, 
herunder kul, tørv og olieskifer eller drivhusgasintensive industriprocesser, men som 
har mindst kapacitet til at finansiere de fornødne investeringer. Det drejer sig om de 
regioner og sektorer, som Kommissionen og medlemsstaterne har udpeget i den 
territoriale plan for retfærdig omstilling udarbejdet i overensstemmelse med artikel 7 
i forordning (EU).../... [FRO-forordningen] og godkendt af Kommissionen. 
Mekanismen for retfærdig omstilling består af tre søjler: en fond for retfærdig 
omstilling, der gennemføres under delt forvaltning, en særlig ordning for retfærdig 
omstilling under InvestEU og en lånefacilitet for den offentlige sektor for at mobilisere 
yderligere investeringer til de berørte regioner. Alle tre søjler supplerer hinanden for 
at støtte gennemførelsen af den europæiske grønne pagt og håndtere de økonomiske, 
sociale og regionale udfordringer og muligheder i omstillingen til en bæredygtig, 
klimaneutral og klimarobust, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi senest i 2050.

(3) Kommissionen vedtog forslaget om oprettelse af en fond for retfærdig omstilling den 
14. januar 20207. Med henblik på en bedre programmering og gennemførelse af fonden 
skal der vedtages territoriale planer for retfærdig omstilling, der skal fastlægge de 
vigtigste trin og frister i omstillingsprocessen mod opfyldelsen af Unionens 2030-
klimamål og målet om klimaneutralitet senest i 2050, uden at nogen lades i stikken, 
og kortlægge, hvilke geografiske områder der påvirkes mest negativt af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, og som har mindst kapacitet til at imødegå de udfordringer, 

 6 COM(2020) 21 final.
7 COM(2020) 22 final
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som omstillingen vil indebære. Partnerskabsprincippet gælder for udarbejdelse, 
gennemførelse, overvågning og evaluering af territoriale planer for retfærdig 
omstilling som omhandlet i artikel [7] i forordning (EU) .../...[FRO-forordningen].

(3a) Den offentlige sektor spiller en særlig rolle i omstillingen til en klimaneutral EU-
økonomi. Det er nødvendigt at erkende, at komponenterne i en klimaneutral økonomi, 
såsom vedvarende energi, en bredere udvikling af kulstoffattige teknologier, 
tværsektoriel innovation og sociale investeringer har en værdi, der går ud over 
kortsigtede finansielle afkast, og at det er nødvendigt at behandle den særskilt. En af 
de vigtigste opgaver for den offentlige sektor er at træde til, når markedet svigter. 

(4) Der bør oprettes en lånefacilitet for den offentlige sektor ("faciliteten"). Den udgør den 
tredje søjle i mekanismen for retfærdig omstilling og støtter offentlige enheder i deres 
investeringer. Sådanne investeringer bør opfylde de udviklingsbehov, der følger af de 
sociale og økonomiske omstillingsudfordringer, der er beskrevet i de territoriale planer 
for retfærdig omstilling, som Kommissionen har godkendt efter meningsfuld høring af 
alle relevante interessenter på regionalt plan, bidrage til at nå målene i den 
europæiske grønne pagt og den europæiske søjle for sociale rettigheder og være i 
overensstemmelse med målet om en klimaneutral Union inden 2050. De aktiviteter, 
der påtænkes at yde støtte til, bør tage hensyn til målene og kriterierne, hvor det er 
relevant, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2020/8528 
[taksonomiforordningen] og supplere og sikre synergier med dem, der støttes under 
de to andre søjler i mekanismen for retfærdig omstilling for at sikre, at alle tre søjler 
arbejder mod de samme mål. Kommissionen bør løbende overvåge 
komplementariteten mellem de tre søjler og søge at skabe synergier, hvor det er 
muligt. Sektorer eller regioner, der er særligt berørt af klimaændringer, men som ikke 
specifikt er omfattet af den første søjle, bør også kunne få gavn af faciliteten. 
Investeringer, der er uforenelige med opfyldelsen af Unionens klima- og miljømål, 
bør ikke være støtteberettigede under denne facilitet.

(4a) Covid-19-krisens ødelæggende økonomiske og sociale effekt svækker den offentlige 
og private investeringskapacitet og begrænser dermed de finansielle ressourcer, der 
er nødvendige for omstillingen til en klimaneutral og ressourceeffektiv Union. Hvad 
det angår og inden for rammerne af Next Generation EU bør faciliteten bidrage til at 
mindske dette hul og give medlemsstaterne mulighed for at foretage de investeringer, 
der er nødvendige for at fremme opfyldelsen af Unionens langsigtede 
bæredygtighedsprioriteter. 

(5) For at fremme den regionale samhørighed og økonomiske diversificering inden for 
områder, der påvirkes af omstillingen, bør faciliteten dække en bred vifte af bæredygtige 
investeringer, på betingelse af at de bidrager til at opfylde udviklingsbehovene i 
forbindelse med omstillingen til Unionens nye 2030-mål for klima og energi som 
fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... [om rammerne for at 
opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")] og en klima- og kulstofneutral og cirkulær økonomi senest i 
2050, som beskrevet i de territoriale planer for retfærdig omstilling. De investeringer, 
der støttes, bør ikke omfatte nogen af de aktiviteter, der er udelukket i henhold til 
artikel [5] i forordning (EU) .../... [FRO-forordningen] og kan omfatte 

8 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).
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dekarbonisering af energi- og transportsektoren, industri og bygninger, bæredygtige 
fjernvarmenet til kulregioner under omstilling, grøn og bæredygtig mobilitet, 
investeringer i grøn og bæredygtig forskning og innovation samt 
digitaliseringsaktiviteter, herunder på universiteter og i offentlige 
forskningsinstitutioner, fremme af overførsel af avancerede og markedsmodne 
teknologier, investeringer i digitalisering, digital innovation og digital konnektivitet, 
herunder digitalt landbrug og præcisionslandbrug, miljøinfrastruktur i intelligent 
affaldshåndtering, rent og sikkert vand, sanitet, udbredelse af ren teknologi til 
økonomisk overkommelig og bæredygtig energi, samt ren brint, biogas og biomethan 
i det omfang, de er bæredygtigt tilgængelige, energibesparende foranstaltninger og 
energiintegrationsforanstaltninger, herunder renovering og ombygning af bygninger, 
byfornyelse og -genopbygning, støtte til omstillingen til en cirkulær økonomi, 
landskabs- og økosystemsretablering og dekontaminering, beskyttelse og 
genopretning af biodiversitet og naturtyper, medmindre det falder ind under 
anvendelsesområdet for erstatningsansvar for miljøskader i overensstemmelse med 
princippet om, at forureneren betaler, jf. artikel 191 i TEUF, samt opkvalificering, 
omskoling, udvikling af nye færdigheder og erhvervsuddannelse med fokus på 
ligestilling mellem kønnene, investeringer i plejefaciliteter og jobskabelse og social 
infrastruktur, herunder plejefaciliteter og socialt boligbyggeri. Infrastrukturudvikling 
kan også omfatte løsninger, der styrker modstandsdygtigheden over for 
miljøkatastrofer, herunder især dem, der skyldes klimaændringer, såsom 
oversvømmelser, skovbrande og skiftende vejrforhold. En omfattende 
investeringstilgang bør især fremmes i områder med betydelige omstillingsbehov. 
Investeringer i andre sektorer kan også støttes, hvis de er i overensstemmelse med de 
vedtagne territoriale planer for retfærdig omstilling. Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har faciliteten til formål at stille yderligere midler til 
rådighed for offentlige enheder, der er nødvendige for at imødegå de territoriale, 
sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer som følge af deres tilpasning til 
klimaomstillingen. For at medvirke til at identificere og vurdere investeringer med en 
særligt positiv miljøvirkning, der er støtteberettigede under faciliteten, og som kan yde 
et væsentligt bidrag til Unionens klima- og energimål samt til opretholdelse af 
biodiversiteten, samtidig med at princippet om ikke at gøre væsentlig skade 
respekteres, bør Kommissionen tage højde for EU's klassificeringssystem for 
miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter▌. Der vil blive ydet teknisk og 
administrativ bistand i forbindelse med sådanne investeringer.

(5a) Facilitetens målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig 
udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten, jf. artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF, ud fra princippet om, at 
forureneren betaler, og under hensyntagen til forpligtelserne i Parisaftalen.

(5b) De horisontale principper som fastsat i artikel 3 traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med 
gennemførelsen af faciliteten, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne bør også overholde 
forpligtelserne i FN's konvention om barnets rettigheder og FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap og sikre tilgængelighed i overensstemmelse 
med konventionens artikel 9 og i overensstemmelse med Unionens lovgivning, der 
harmoniserer tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser. Faciliteten bør 
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ikke støtte aktioner, som bidrager til segregering eller udstødelse uanset form, og 
heller ikke støtte infrastruktur, der er utilgængelig for personer med handicap. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. Kommissionen bør kunne afvise 
ansøgninger, der ikke respekterer Unionens grundlæggende værdier og 
grundlæggende rettigheder, herunder princippet om ikke-forskelsbehandling og lige 
muligheder.

(5c) Medlemsstaterne og Kommissionen bør sikre, at gennemførelsen af faciliteten 
bidrager til respekt og fremme af ligestillingen mellem kvinder og mænd og til at 
fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem kønnene og til integration af 
kønsaspektet i overensstemmelse med artikel 8 i TEUF. I betragtning af 
omstillingsprocessens uforholdsmæssige konsekvenser og klimaændringer for 
kvinder er det vigtigt, at målene for ligestilling mellem kønnene tages i betragtning i 
alle dimensioner og i alle faser af forberedelsen, overvågningen, gennemførelsen og 
evalueringen af faciliteten på en rettidig og konsekvent måde. Kønsspecifikke 
konsekvensanalyser, kønsbudgettering og overvågning af resultaterne ud fra et 
kønsperspektiv bør derfor indgå i programmeringscyklussen.

(5d) Omstilling til klimaneutralitet giver også nye økonomiske muligheder. Omstillingen 
til en økonomi, der er baseret på vedvarende energi, indebærer et betydeligt potentiale 
til jobskabelse, der - hvis det udnyttes rigtigt - i sidste ende kan føre til høje 
beskæftigelsesniveauer i de områder, der på nuværende tidspunkt er afhængige af 
fossile brændstoffer. Skiftet 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 tidligere mineområder 
til produktion og lagring af vedvarende energi og opførelse af infrastruktur til 
vedvarende energi sådanne steder eller i de tilstødende områder kan skabe grønne 
arbejdspladser i samfundene. Endvidere kan en sådan omlægning bidrage til 
energisikkerhed og modstandsdygtighed baseret på en model med et decentraliseret 
energisystem.

(6) 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 vedtages med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 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-finansiering. I tilfælde af en overtrædelse af 
grundlæggende værdier i en medlemsstat, som medfører vedtagelse af 
foranstaltninger til beskyttelse af Unionens budget, bør Kommissionen søge at yde 
direkte støtte til de berørte regioners overgang og med Europa-Parlamentets og 
Rådets samtykke midlertidigt forvalte midlerne hos modtagerne.

(7) Faciliteten bør yde støtte i form af tilskud fra Unionen kombineret med lån ydet af en 
finansieringspartner. Den finansielle ramme for tilskudsdelen, som gennemføres af 
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Kommissionen ved direkte forvaltning, bør være i form af finansiering, der ikke er 
knyttet til omkostninger, i overensstemmelse med artikel 125 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 ("finansforordningen")9. Denne 
finansieringsform bør bidrage til at tilskynde projektpromotorer til at deltage i og 
bidrage til opfyldelsen af facilitetens mål på en effektiv måde i forhold til lånets 
størrelse. Lånedelen stilles til rådighed af Den Europæiske Investeringsbank (EIB). 
Faciliteten kan også udvides til at omfatte andre finansieringspartnere, der yder 
lånedelen, hvis der bliver yderligere midler til rådighed til tilskudsdelen, eller hvis det 
er nødvendigt for en korrekt gennemførelse.

(7a) Covid-19-pandemien har øget vigtigheden af mekanismen for en retfærdig omstilling 
med hensyn til at genopbygge økonomien i de regioner, der er mest berørt af 
klimaomstillingen. I lyset af den indbyrdes afhængighed mellem klimaomstillingen 
og bæredygtig økonomisk vækst skal der være tilstrækkelige ressourcer i forbindelse 
med faciliteten til at håndtere udfordringerne ved omstillingen til en klimaneutral 
økonomi i Unionen senest i 2050, som er blevet forværret af covid-19-pandemien. 

(8) [1 760 000 000] EUR af facilitetens tilskudsdel forventes at blive finansieret over EU-
budgettet i overensstemmelse med [det nye FFR-forslag] og bør udgøre det primære 
referencebeløb, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning10, for Europa-Parlamentet og 
Rådet i forbindelse med den årlige budgetprocedure. ▌▌ ▌ 

(12) Der bør også afsættes midler til rådgivningsbistand for at fremme forberedelsen, 
udviklingen og gennemførelsen af projekter, herunder i ansøgningsfasen.

(13) For at sikre, at alle medlemsstater får mulighed for at drage fordel af tilskudsdelen så 
meget som muligt, og under hensyntagen til, at det er regionerne under omstilling, 
der kan blive mest berørt finansielt og socialt af omstillingen, bør der oprettes en 
mekanisme til fastsættelse af øremærkede nationale andele, som skal overholdes i første 
fase, på grundlag af den fordelingsnøgle, der foreslås i forordningen om en fond for 
retfærdig omstilling. Der bør tages hensyn til behovene i de mindre udviklede regioner, 
som omhandlet i artikel [102, stk. 2,] i forordning .../... [den nye forordning om fælles 
bestemmelser]. For at forene dette mål med behovet for at optimere de økonomiske 
virkninger af faciliteten og dens gennemførelse bør sådanne nationale tildelinger dog 
ikke øremærkes efter den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2012-2027. Derefter 
bør de resterende midler, der er til rådighed til tilskudsdelen, stilles til rådighed uden 
nogen på forhånd tildelt national andel og på konkurrencemæssige vilkår på EU-plan, 
samtidig med at der sikres forudsigelighed med hensyn til investeringer, og at der følges 
en tilgang, der er behovsbaseret og som tilgodeser bæredygtig regional konvergens og 
fremmer økonomisk, social og territorial samhørighed, med fokus på de områder, der 
er mest berørt af klimaomstillingen. Der bør offentliggøres en foreløbig 
evalueringsrapport senest den 1. januar 2024 for at levere input til fordelingen af de 
resterende midler.

9 Forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

10 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.DAN&toc=OJ:C:2013:373:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.DAN&toc=OJ:C:2013:373:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.DAN&toc=OJ:C:2013:373:TOC


PE655.767v02-00 12/101 RR\1216169DA.docx

DA

(14) Der bør opstilles specifikke kriterier for støtteberettigelse og prioriteringen af tildeling 
i arbejdsprogrammet og indkaldelsen af forslag, hvis efterspørgslen overstiger de 
midler, der er afsat til nationale tildelinger. I disse kriterier for støtteberettigelse og 
prioritering af tildeling bør der tages hensyn til de relevante kriterier, der er fastsat af 
EU-taksonomien for bæredygtige investeringer og "do no significant harm"-
princippet, projektets evne til at opfylde de mål og udviklingsbehov, der er beskrevet i 
de territoriale planer for retfærdig omstilling, bidraget til klimaomstillingen, eventuel 
vedtagelse af en udfasningsplan for alle fossile brændstoffer af den offentlige enhed, 
der anmoder om støtte inden for en tidsramme, der er forenelig med Parisaftalens 
mål, bidraget til opfyldelsen af Unionens 2030-mål for klima og energi og 
klimaneutralitet senest i 2050, projektets omkostningseffektivitet, det overordnede mål 
om at fremme den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og håndteringen 
af de økonomiske og sociale omkostninger ved overgangen til en klimaneutral 
økonomi i Unionen senest i 2050, samtidig med at det sikres, at ingen lades i stikken, 
og tilskudselementets rolle for projektets prisoverkommelighed. Kommissionen bør 
sikre, at ligestilling mellem kønnene og integrering af kønsaspektet tages i 
betragtning og fremmes i arbejdsprogrammet. EU-støtte, der oprettes ved denne 
forordning, bør således kun stilles til rådighed for medlemsstater, der har mindst én 
territorial plan for retfærdig omstilling. I arbejdsprogrammet og indkaldelser af forslag 
vil der også blive taget hensyn til de territoriale planer for retfærdig omstilling, som 
medlemsstaterne forelægger for at sikre sammenhæng og konsekvens på tværs af alle 
mekanismens søjler. 

(14a) For at beskytte Unionens budget og Unionens værdier bør medlemsstaterne 
opretholde retsstatsprincippet, og generaliserede mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet kunne føre til suspension af betalinger og forpligtelser, nedsættelse 
af finansieringen og et forbud mod indgåelse af nye forpligtelser i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet.

(14a) Støtte under faciliteten godkendes af Kommissionen og kan på et ad hoc-grundlag 
gives til regioner, der er ramt af en uforudset virksomhedskrise som følge af tiltag til 
håndtering af klimaændringer med henblik på at sikre en passende reaktion i de 
krisesituationer, som muligvis opstår i forbindelse med omstillingen. Dette skal sikre, 
at regioner kan modtage støtte, selv om de ikke er klassificeret som berørte regioner.

(15) Støtte under denne facilitet bør kun ydes til projekter, der tackler de økonomiske og 
sociale omkostninger ved omstillingen til en klimaneutral økonomi i Unionen senest 
i 2050, og som ikke genererer en tilstrækkelig tilstrømning af egne indtægter og ikke 
ville kunne få projektfinansiering i samme omfang eller inden for samme tidsperiode 
uden den tilskudsdel, der ydes fra EU-budgettet, og således ikke ville blive opnået 
uden Unionens støtte under denne facilitet. ▌Egne indtægter bør svare til de indtægter, 
bortset fra budgetoverførsler, der genereres direkte af de aktiviteter, der udføres af 
projektet, såsom salg, gebyrer eller vejafgifter, og yderligere besparelser som følge af 
opgradering af eksisterende materiel.

(15a) Projekter, der støttes under denne facilitet, bør sigte mod at være økonomisk 
levedygtige i hele deres levetid. Kommissionen bør i samarbejde med støttemodtagere 
og finansieringspartnere løbende overvåge projekters økonomiske levedygtighed 
under denne facilitet.
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(16) Eftersom tilskudsdelen skal afspejle de forskellige udviklingsbehov i regionerne i de 
forskellige medlemsstater, bør denne støtte prioriteres i disse regioner. Set i lyset af at 
enheder i den offentlige sektor i mindre udviklede regioner, som defineret i artikel 102, 
stk. 2, i forordning [den nye forordning om fælles bestemmelser], regionerne i den 
yderste periferi som defineret i artikel 349 i TEUF samt i landdistrikter, tyndt 
befolkede og affolkede områder som regel har ringere offentlig investeringskapacitet, 
bør de tilskudssatser, der anvendes på lån til sådanne enheder, være tilsvarende højere. 

(17) For at sikre en effektiv gennemførelse af faciliteten kan det blive nødvendigt at yde 
rådgivningsbistand til forberedelse, udvikling og gennemførelse af projekter. Denne 
støtte bør ydes gennem InvestEU-rådgivningsplatformen og finansieres ved midler fra 
EU-budgettet.

 (18) For at fremskynde gennemførelsen og sikre, at midlerne udnyttes rettidigt, bør denne 
forordning indeholde specifikke garantier, der skal indgå i tilskudsaftalerne. I 
betragtning af dette mål bør Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet kunne nedsætte eller ophæve enhver EU-støtte i tilfælde af 
alvorlig mangel på fremskridt i gennemførelsen af projektet. Finansforordningen 
fastsætter regler for gennemførelsen af EU-budgettet. For at sikre sammenhæng i 
gennemførelsen af Unionens finansieringsprogrammer bør finansforordningen finde 
anvendelse på tilskudsdelen og på midlerne til rådgivningsbistand under denne facilitet. 

(18a) Eftersom facilitetens effektivitet afhænger af støttemodtagernes administrative 
kapacitet, bør Kommissionen sikre, at projekter ledsages af tiltag til modernisering og 
digitalisering i den offentlige forvaltning og leveringen af tjenester i lokalsamfundet, 
hvor innovationen styrkes, hvor det er nødvendigt, bl.a. gennem anvendelse af 
instrumenter under samhørighedspolitikken.

(19) Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede 
foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af 
uregelmæssigheder herunder svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller 
ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative 
sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 883/2013, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/95, Rådets 
forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 og forordning (EU) 2017/1939. Navnlig kan Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 og forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der er tale om 
svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader Unionens finansielle interesser. 
Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan som fastsat i forordning (EU) 
2017/1939 efterforske og retsforfølge strafbare handlinger, der skader Unionens 
finansielle interesser, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371. I 
henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, 
OLAF, EPPO, for så vidt angår de medlemsstater, der deltager i det forstærkede 
samarbejde i henhold til forordning (EU) 2017/1939, og Den Europæiske Revisionsret 
(ECA) de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er 
involveret i gennemførelsen af EU-midler, gives tilsvarende rettigheder. 



PE655.767v02-00 14/101 RR\1216169DA.docx

DA

(20) For at supplere og ændre visse ikke-væsentlige elementer i denne forordning bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF for så vidt angår fastsættelse af de nationale andele af de disponible 
ressourcer, der er tilgængelig for hver medlemsstat med en omdelingsfaktor for de 
mindre udviklede regioner, udvikling af retningslinjer for kønsspecifikke 
konsekvensanalyser, fastlæggelse af arbejdsprogrammer i overensstemmelse med 
finansforordningen, fastlæggelse af de nærmere betingelser for 
udvælgelsesberettigelse og udvælgelsesprocedurer for valg af andre finansielle 
partnere end EIB ▌samt ændring af elementerne i bilag II til denne forordning 
vedrørende centrale 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 lovgivning. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og 
Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(21) Med henblik på at fastlægge en passende finansiel ramme for tilskudsdelen i denne 
facilitet frem til efter den flerårige finansielle ramme (FFR) 2021-2027 bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen 
▌for at fastsætte de disponible nationale tildelinger, udtrykt som andele af facilitetens 
samlede finansieringsramme for hver medlemsstat, ifølge den metode, der er fastsat i 
bilag I til forordning [FRO-forordningen]. Gennemførelsesbeføjelserne bør tillægges 
uden komitologiprocedurer, eftersom andelenes størrelse fremkommer direkte ved at 
følge en foruddefineret beregningsmetode. 

(22) Medlemsstaterne kan ikke selv i tilstrækkelig grad opnå målet med denne forordning, 
nemlig at mobilisere offentlige investeringer i de områder, som er hårdest ramt af 
overgangen til klimaneutralitet og en cirkulær økonomi, ved at tilgodese de tilsvarende 
udviklingsbehov. Dette skyldes først og fremmest de offentlige enheders vanskeligheder 
med udelukkende at støtte investeringer, som gavner de områder, der er hårdest ramt af 
klimaomstillingen, og som ikke genererer en tilstrækkelig tilstrømning af egne 
indtægter uden støtte fra EU og behovet for en sammenhængende ramme for 
gennemførelse under direkte 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 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde 

Denne forordning indeholder bestemmelser om lånefaciliteten for den offentlige sektor 
("faciliteten") til støtte for offentlige enheder ved at kombinere tilskud fra EU-budgettet med 
lån ydet af finansieringspartnerne i henhold til deres regler, udlånspolitikker og procedurer 
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og fastlægger målene for faciliteten. Den fastsætter regler for tilskudsdelen af EU-støtte, der 
ydes under denne facilitet, herunder navnlig dens budget for perioden 2021-2027, former for 
EU-støtte og bestemmelser om støtteberettigelse.

Faciliteten yder støtte til fordel for de områder i Unionen, der står over for alvorlige sociale, 
miljømæssige og økonomiske udfordringer som følge af omstillingsprocessen hen imod 
Unionens nye 2030-mål for klima og energi, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) .../... [om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")] og en cirkulær og klimaneutral økonomi i Unionen 
senest i 2050. Modtagere under denne facilitet skal overholde Unionens traktatbaserede 
grundlæggende værdier. 

Artikel 2 
Definitioner

 I denne forordning forstås ved: 

1. "administrativ aftale": det retlige instrument om etablering af en samarbejdsramme 
mellem Kommissionen og en finansieringspartner, der fastlægger de respektive 
opgaver og ansvarsområder for gennemførelsen af faciliteten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning

2. "støttemodtager": en juridisk enhed i den offentlige sektor, der er etableret i en 
medlemsstat som et offentligretligt organ eller som et privatretligt organ, der har fået 
overdraget en offentlig tjenesteydelsesopgave, eller en statsejet virksomhed eller en 
virksomhed ejet af en lokal eller regional myndighed, med hvilken der er indgået en 
tilskudsaftale under faciliteten

3. "finansieringspartnere": EIB, andre internationale finansielle institutioner, nationale 
erhvervsfremmende banker og finansielle institutter, herunder private, med hvilke 
Kommissionen underskriver en administrativ aftale om samarbejde inden for 
faciliteten

4. "projekt": enhver handling, der af Kommissionen er udpeget som støtteberettiget, er 
finansielt og teknisk uafhængig, og som har et på forhånd opstillet mål og en fastsat 
periode, i hvilken den skal gennemføres og afsluttes. Projekter, der allerede er startet, 
men ikke kunne afsluttes som følge af manglende finansielle ressourcer, kan også 
være støtteberettigede under faciliteten

5 "territorial plan for retfærdig omstilling": en plan, der er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 7 i forordning [FRO-forordningen] i samarbejde med 
de relevante lokale og regionale myndigheder inden for de berørte områder og efter 
høring af arbejdsmarkedets parter samt repræsentanter for regionale 
civilsamfundsorganisationer og den private sektor i overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet i artikel 6 i forordning (EU) .../... [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], og godkendt af Kommissionen

6. "låneordning": et lån, der ydes til en støttemodtager af finansieringspartnere, og som 
har til formål at finansiere en samling foruddefinerede projekter under faciliteten

6a. "additionalitetsprincippet": støtte til projekter, der ikke genererer en tilstrækkelig 
strøm af egne indtægter til at dække investeringsomkostninger og sikre projektet 
finansiering i samme grad eller inden for samme tidsramme uden det element af 
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tilskud, der ydes over EU-budgettet i overensstemmelse med finansforordningens 
artikel 62, stk. 1, litra a), og som bidrager til de generelle mål i artikel 3.

Artikel 3 
Mål 

1. Det overordnede mål med faciliteten er at imødegå de alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer i forbindelse med omstillingsprocessen hen imod en klimaneutral 
økonomi til fordel for de områder i Unionen, som er udpeget i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, der er udarbejdet af medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i forordning [FRO-forordningen], og bidrage til Unionens politiske mål, 
navnlig Unionens nye 2030-mål for klima og energi og omstillingen til en 
klimaneutral økonomi i Unionen senest i 2050 i overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen og Unionens mål og for at leve op til behovet 
for at styrke konkurrenceevnen og sikre, at omstillingen reducerer uligheder, skaber 
en nettobeskæftigelseseffekt sammen med den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og FN's mål for bæredygtig udvikling.

2. Faciliteten skal have det specifikke mål at øge den offentlige sektors investeringer, 
som tilgodeser udviklingsbehovene i de regioner, der er udpeget i de territoriale planer 
for retfærdig omstilling, ved at lette finansieringen af projekter, der ikke genererer en 
tilstrækkelig tilstrømning af egne indtægter til at dække investeringsomkostninger, jf. 
additionalitetsprincippet som omhandlet i artikel 2, stk. 6a.

3. For at nå det specifikke mål, der er omhandlet i stk. 2, sigter denne forordning også 
mod at yde rådgivningsbistand til forberedelse, udvikling og gennemførelse af 
støtteberettigede projekter, om nødvendigt, herunder i projektansøgningsfasen. 
Denne rådgivningsbistand ydes i overensstemmelse med de regler og 
gennemførelsesmetoder for InvestEU-rådgivningsplatformen, der er fastlagt ved 
artikel [20] i forordning [InvestEU-forordningen].

Artikel 4 
Budget

1. Med forbehold af eventuelle yderligere midler på EU-budgettet for perioden 2021-
2027 finansieres tilskudsdelen af den støtte, der ydes under denne facilitet, herunder 
rådgivningsbistand til forberedelse, udvikling og gennemførelse af projekter, fra 
midler fra EU-budgettet på 1 760 000 000 EUR i løbende priser: ▌▌▌

3. De midler, der er omhandlet i stk. 1, kan suppleres med finansielle bidrag fra 
medlemsstater, tredjelande og ikke-EU-organer. Disse midler udgør eksterne 
formålsbestemte indtægter som omhandlet i finansforordningens artikel 21, stk. 5. ▌

5. Op til 2 % af de midler, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og 
administrativ bistand i forbindelse med gennemførelsen af faciliteten, såsom 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder 
informations- og teknologisystemer til virksomheder, samt finansielle partneres 
administrationsudgifter og gebyrer. Der kan ydes større teknisk og administrativ 
bistand på anmodning til støttemodtagere, der har en lavere administrativ kapacitet 
med hensyn til udstyr, personale og infrastruktur.
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6. Af de midler, der er omhandlet i stk. 1, afsættes op til 50 000 000 EUR til de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3.

7. Budgetforpligtelser til foranstaltninger, der løber over mere end et regnskabsår, kan 
opdeles på flere år i årlige rater. 

Artikel 4a
Adgang til midlerne

Adgang til faciliteten er betinget af, at der vedtages et nationalt mål om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050. For de medlemsstater, der endnu ikke har forpligtet sig til et 
nationalt mål om klimaneutralitet, frigives kun 50 % af deres nationale tildeling, og de 
resterende 50 % stilles til rådighed, så snart de har vedtaget dette mål.

KAPITEL II 
EU-STØTTE

Artikel 5
Former for EU-støtte og gennemførelsesmetoder

1. EU-støtten under faciliteten ydes i form af tilskud i overensstemmelse med 
finansforordningens afsnit VIII.

2. Den EU-støtte, der ydes under faciliteten, gennemføres ved direkte forvaltning i 
overensstemmelse med finansforordningen.

3. Kommissionen kan delegere beføjelser til at udføre opgaver i forbindelse med den EU-
støtte, der ydes under faciliteten, til forvaltningsorganer i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 69 med henblik på optimal forvaltning af og effektivitet i 
faciliteten.

Artikel 6
Adgang til midlerne 

1. De midler, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, skal efter fradrag af midler, der er afsat 
til tekniske udgifter og administrationsudgifter, som omhandlet i artikel 4, stk. 5, 
anvendes til at finansiere projekter i overensstemmelse med stk. 2 og 3.

2. For tilskud, der ydes i henhold til indkaldelser af forslag, der iværksættes senest i løbet 
af den flerårige finansielle ramme (FFR) 2021-2027, må EU-støtte, der ydes til 
støtteberettigede projekter i en medlemsstat, ikke overstige de nationale andele, der er 
fastsat i den afgørelse, som Kommissionen vedtager i henhold til stk. 4. 

3. For tilskud, der ydes i henhold til indkaldelser af forslag, der iværksættes fra den 1. 
januar 2028, tildeles EU-støtte til støtteberettigede projekter uden nogen på forhånd 
tildelt national andel og på konkurrencemæssige vilkår på EU-plan, indtil de resterende 
midler er opbrugt. Der skal ved tildelingen af sådanne tilskud lægges særlig vægt på 
mindre udviklede regioner, jf. artikel [102, stk. 2] i forordning .../... [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] og tages hensyn til behovet for at sikre 
forudsigelighed med hensyn til investeringer og fremme af økonomisk, social og 
territorial samhørighed.
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4. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 17 med angivelse af de respektive andele for hver 
medlemsstat, der fremkommer ved at følge den metode, der er fastsat i bilag I til 
forordning [FRO-forordningen], og anvendelsen af en omfordelingsfaktor under 
hensyntagen til de mindre udviklede regioners behov, jf. artikel [102, stk. 2] i 
forordning .../... [den nye forordning om fælles bestemmelser] i procent af de samlede 
disponible midler. 

Artikel 7
Administrative aftaler med finansieringspartnere

Der undertegnes en administrativ aftale mellem Kommissionen og den finansielle partner forud 
for gennemførelsen af faciliteten med den pågældende finansieringspartner. Aftalen skal 
indeholde de respektive rettigheder og forpligtelser for hver part i aftalen, herunder vedrørende 
ordninger for revision og kommunikation.

KAPITEL III 
STØTTEBERETTIGELSE

Artikel 8 
Støtteberettigede projekter 

1. Kun projekter, der bidrager til at opnå målene i artikel 3, og som opfylder samtlige 
nedenstående betingelser, er berettigede til EU-støtte under faciliteten: 

a) Projekterne skal vise en klar og målbar effekt på og, hvor det er relevant, 
inkludere resultatindikatorer for håndteringen af de alvorlige sociale, 
økonomiske, geografiske eller miljømæssige udfordringer, der følger af 
omstillingsprocessen hen imod Unionens nye 2030-mål for klima og energi 
og en cirkulær og klimaneutral økonomi i Unionen senest i 2050, og bidrage 
til opfyldelse af målene og behovene for de områder, der er udpeget i en 
territorial plan for retfærdig omstilling, også selv om projekterne ikke er 
placeret i disse områder 

b) projekterne må ikke modtage støtte under andre EU-programmer for samme 
aktiviteter

c) projekterne skal modtage et lån fra finansieringspartneren under faciliteten ▌ 

d) projekterne skal overholde additionalitetsprincippet som omhandlet i artikel 
2, stk. 6a.

e) projekterne er blevet underkastet en kønsspecifik konsekvensanalyse og
f) projekterne ikke forårsager betydelig skade på et eller flere af de miljømål, 

der er omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) nr. 2020/852. 
1a. Uanset stk. 1, litra b), kan projekter, der modtager EU-støtte under faciliteten, også 

modtage rådgivning og teknisk bistand til forberedelse, udvikling og gennemførelse 
af andre EU-programmer.

1b. Faciliteten må ikke støtte aktiviteter, der ville hæmme udviklingen og udbredelsen 
af kulstoffattige alternativer, eller som på lang sigt fører til en fastlåsning af 



RR\1216169DA.docx 19/101 PE655.767v02-00

DA

kulstofintensive aktiver, og som ville undergrave opfyldelsen af Unionens klima- og 
miljømål.
Faciliteten må ikke støtte aktiviteter, der er udelukket i henhold til artikel [5] i 
forordning (EU) .../... [FRO-forordningen].

1c. To år efter denne facilitets ikrafttræden revurderer Kommissionen de 
støttebetingelser, der er beskrevet i denne artikel, med henblik på at vurdere deres 
indvirkning på miljømålene, jf. artikel 9 i forordning (EU) 2020/852. Som led i 
denne revision vurderer Kommissionen, om betingelserne skal ajourføres for på 
passende vis at anvende "do no harm"-princippet og andre relevante kriterier, der 
er fastsat ved forordning (EU) 2020/852 [taksonomiforordningen], og træffer de 
nødvendige foranstaltninger.

1d. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 17 med 
henblik på at supplere denne artikel ved at fastsætte retningslinjer for, hvordan den 
konsekvensanalyse, der er omhandlet i stk. 1, litra e), skal udføres, og indholdet og 
formatet af de oplysninger og data, der skal fremlægges, skal præciseres. 
Kommissionen udarbejder disse retningslinjer i samarbejde med 
gennemførelsespartnerne og efter høring af de relevante eksperter og interessenter, 
navnlig nationale kvindeorganisationer fra medlemsstaterne, og sørger for 
strømlinede bestemmelser for at undgå for store administrative byrder eller 
forsinkelser i udvælgelsesprocessen.

Artikel 9
Støtteberettigede personer og enheder 

Uanset kriterierne i finansforordningens artikel 197 er det kun juridiske enheder i den offentlige 
sektor, der er etableret i en medlemsstat som et offentligretligt organ eller som et privatretligt 
organ, der har fået overdraget en offentlig tjenesteydelsesopgave, at ansøge om at blive omfattet 
af denne forordning som potentielle støttemodtagere. 

KAPITEL IV
TILSKUD

Artikel 10
Tilskud

1. Tilskuddene skal være i form af finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne, 
jf. finansforordningens artikel 125, stk. 1, litra a).

2. Tilskudsbeløbet må ikke overstige 15 % af det lån, der ydes af finansieringspartneren 
under denne facilitet. For projekter i regioner på NUTS 2-niveau med et BNP pr. 
indbygger, der ikke overstiger 75 % af det gennemsnitlige BNP i EU-27, jf. artikel 
[102, stk. 2,] i forordning [den nye forordning om fælles bestemmelser], må 
tilskudsbeløbet ikke overstige 25 % af det lån, der ydes af finansieringspartneren.

3. Udbetaling af tilskud kan opdeles i flere rater knyttet til de fremskridt, der er gjort med 
hensyn til gennemførelsen, som fastsat i tilskudsaftalen.
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Artikel 11
Nedsættelse eller ophør af tilskud

1. Ud over de grunde, der er anført i artikel 131, stk. 4, i finansforordningen, og efter 
høring af finansieringspartneren, kan tilskudsbeløbet nedsættes eller tilskudsaftalen 
opsiges, hvis den økonomisk set vigtigste kontrakt om levering, bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser ikke er blevet underskrevet inden for to år fra 
datoen for undertegnelsen af tilskudsaftalen, såfremt indgåelsen af en sådan kontrakt 
var påtænkt i henhold til tilskudsaftalen.

2. Hvis EU-støtten kombineres med låneordninger, og kontrakter om levering, bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser ikke er påtænkt, finder stk. 1 ikke anvendelse. 

I sådanne tilfælde og efter høring af finansieringspartneren kan tilskudsbeløbet 
nedsættes eller tilskudsaftalen opsiges, og eventuelle beløb, der er udbetalt i 
forbindelse med aftalen, kan inddrives på de betingelser, der er fastsat i tilskudsaftalen.

KAPITEL V
RÅDGIVNINGSBISTANDSTJENESTER

Artikel 12
Rådgivningsbistandstjenester

1. Rådgivningsbistand i henhold til denne forordning gennemføres ved indirekte 
forvaltning i overensstemmelse med de regler og gennemførelsesmetoder for 
InvestEU-rådgivningsplatformen, der er oprettet ved artikel [20] i forordning 
[InvestEU-forordningen].

2. Aktiviteter, der er nødvendige for at støtte forberedelsen, udviklingen og 
gennemførelsen af projekter, er berettigede til rådgivningsbistand og finansieres i 
overensstemmelse med denne forordnings artikel 4.

KAPITEL VI
PROGRAMMERING, OVERVÅGNING, EVALUERING OG 

KONTROL

Artikel 13
Arbejdsprogrammer

Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 17 med henblik 
på at supplere denne artikel ved at oprette arbejdsprogrammer ▌i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 110. Arbejdsprogrammerne skal indeholde kriterierne for 
udvælgelse og, hvis efterspørgslen overstiger de midler, der er afsat til nationale tildelinger, 
prioriteringen af projekter under hensyntagen til de relevante kriterier i forordning (EU) 
2020/852 [taksonomiforordningen], projektets evne til at opfylde de mål og behov, der er 
beskrevet i de territoriale planer for retfærdig omstilling, bidraget til klimaomstillingen, 
samtidig med at det sikres, at ingen lades i stikken, den anmodende offentlige enheds 
udarbejdelse af en troværdig dekarboniseringsplan, herunder datoer for udfasning af fossile 
brændstoffer inden for en tidshorisont, der er forenelig med målene i Parisaftalen, samt det 
overordnede mål om at fremme økonomisk, social og territorial samhørighed samt 
tilskuddets bidrag til projekters levedygtighed. Kommissionen skal sikre, at ligestilling 
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mellem kønnene og integration af kønsperspektivet indarbejdes og fremmes i 
arbejdsprogrammet. 
Arbejdsprogrammerne fastsætter hver medlemsstats nationale andel af midlerne, herunder 
eventuelle yderligere midler, i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 4, stk. 1, 
og artikel 6, stk. 2. 

Artikel 13a
Udvælgelse af andre finansieringspartnere end EIB

1. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 17 med 
henblik på at supplere denne artikel ved at fastlægge de nærmere betingelser for 
støtteberettigelse og udvælgelsesprocedurer for valg af andre finansieringspartnere 
end EIB.

2. Betingelserne for udvælgelsesberettigelse for andre finansielle partnere end EIB 
skal afspejle facilitetens mål.

3. Ved udvælgelsen af finansieringspartnere skal Kommissionen navnlig tage hensyn 
til deres kapacitet til:
a) at sikre, at deres udlånspolitik og -standarder på energiområdet svarer til 

dem, der anvendes af EIB i forbindelse med denne facilitet
b) at maksimere EU-tilskuddets virkning ved hjælp af egne indtægter
c) at sikre en passende geografisk spredning af faciliteten og muliggøre 

finansiering af mindre projekter
d) at opfylde betingelserne i finansforordningens artikel 155, stk. 2, og 3, 

vedrørende skatteundgåelse, skattesvig, skatteunddragelse, hvidvaskning af 
penge, finansiering af terrorisme og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner

e) at sikre gennemsigtighed og offentlig adgang til oplysninger om hvert 
enkelt projekt

f) at sikre, at deres udlånspolitik er i overensstemmelse med Unionens 2030-
mål for klima og energi og målet om en klimaneutral økonomi i Unionen 
senest i 2050 og

g) at integrere analyse af miljømæssige, klimamæssige, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer i udvælgelsen og evalueringen af projekter.

4. Kommissionen offentliggør resultaterne af udvælgelsen.

Artikel 14
Overvågning og rapportering

1. Der er i bilag II opstillet centrale resultatindikatorer til at overvåge facilitetens 
gennemførelse og fremskridt med hensyn til at nå de mål, der er fastsat i artikel 3. 

2. Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data vedrørende de indikatorer, der er 
omhandlet i stk. 1, indsamles effektivt, virkningsfuldt og rettidigt. Støttemodtagerne 
og finansieringspartnerne skal give Kommissionen data vedrørende disse indikatorer. 
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2a. Kommissionen foretager årligt en rapportering om gennemførelsen af faciliteten i 
overensstemmelse med finansforordningens artikel 250. Denne rapportering skal 
indeholde oplysninger om resultaterne og virkningerne af faciliteten med hensyn til 
dens mål og resultatindikatorer og navnlig dets bidrag til opfyldelse af behovene i 
forbindelse med omstillingen og EU's bæredygtighedsmål, herunder indvirkningen 
på klima, miljø, den sociale dimension og ligestilling mellem kønnene, gennem 
anvendelse, hvor det er relevant, af EU-taksonomiens kriterier som fastsat i 
forordning (EU) nr. 2020/852. Med henblik herpå forelægger de finansielle 
partnere og støttemodtagerne hvert år alle de nødvendige oplysninger og data og 
aflægger regelmæssigt rapport til Kommissionen om fremskridt med hensyn til at nå 
resultatindikatorerne i overensstemmelse med artikel 8.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 17 med henblik på at ændre bilag II ved at ændre de 
indikatorer, der er omhandlet i stk. 1. 

Artikel 15 
Evaluering

1. Evalueringer af gennemførelsen af faciliteten og dens evne til at nå de mål, der er 
fastsat i artikel 3, skal gennemføres så betids, at disse evalueringer kan indgå i 
beslutningsprocessen.

2. Midtvejsevalueringen af faciliteten skal foretages senest den 1. januar 2024 og 
indgives til Europa-Parlamentet og Rådet, når der forventes at foreligge tilstrækkelig 
information om gennemførelsen af faciliteten. Evalueringen skal især vise, hvordan 
den EU-støtte, der ydes under faciliteten, har bidraget til at tilgodese behovene i de 
områder, der gennemfører de territoriale planer for retfærdig omstilling, navnlig med 
hensyn til additionalitet.

3. Ved udgangen af gennemførelsesperioden og senest den 31. december 2031 
forelægger Kommissionen en uafhængig endelig evalueringsrapport om facilitetens 
resultater og langsigtede virkning for Europa-Parlamentet og Rådet. 
Finansieringspartnerne og støttemodtagerne giver Kommissionen alle de 
dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for, at den kan foretage denne 
evaluering.

3a. I både den foreløbige og den endelige evaluering vurderer Kommissionen, hvordan 
Unionens støtte under faciliteten har bidraget til at nå målene i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder og Unionens bæredygtighedspolitiske mål, navnlig Unionens 
nye 2030-mål for klima og energi som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) .../... om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 (den europæiske klimalovgivning) samt om overgangen 
til en cirkulær og klimaneutral økonomi i Unionen senest i 2050 ved, at der, hvor 
det er relevant, anvendes den EU-taksonomi, der er oprettet ved forordning (EU) 
2020/852 [taksonomiforordningen].
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Artikel 16 
Revisioner

1. Revision af anvendelsen af EU-støtte, der ydes under faciliteten, foretages af personer 
eller enheder — herunder også af sådanne personer eller enheder, der er blevet pålagt 
denne opgave af EU's institutioner eller organer — danner grundlag for den generelle 
sikkerhed, jf. finansforordningens artikel 127.

2. Finansieringspartnerne og -modtagerne forelægger Kommissionen og alle udpegede 
revisorer alle tilgængelige dokumenter, der er nødvendige, for at begge disse 
myndigheder kan opfylde deres forpligtelser.

2a. Ekstern revision af anvendelsen af EU-støtte, der ydes under faciliteten, foretages 
af Revisionsretten i overensstemmelse med artikel 287 i TEUF. Revisionsretten 
udarbejder en særberetning om gennemførelsen af faciliteten, når mindst 60 % af 
de finansierede projekter er gennemført, men senest den … [indsæt datoen for fem 
år efter denne forordnings ikrafttræden]. Finansieringspartnerne og -modtagerne 
forelægger Kommissionen og Revisionsretten alle tilgængelige dokumenter og 
oplysninger, der er nødvendige, for at begge disse myndigheder kan opfylde deres 
forpligtelser.

Artikel 17
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne 
artikel fastlagte betingelser. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, 8, 13, 13a og 14, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 2028. 

3. Den i artikel 6, 8, 13, 13a og 14 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.

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.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-
Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

KAPITEL VII
OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE 

BESTEMMELSER

Artikel 18
Information, kommunikation og offentlig omtale

-1a. Finansieringspartnerne offentliggør alle relevante finansielle oplysninger og alle 
andre foruddefinerede centrale ikkefinansielle oplysninger om hvert projekt, der 
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finansieres, og offentliggør dem på deres websted efter underskrivelse af det 
relevante lån eller den relevante låneordning.
De oplysninger, der skal gøres offentligt tilgængelige, må ikke indeholde 
kommercielt følsomme oplysninger eller personoplysninger, der ikke må videregives 
i henhold til Unionens databeskyttelseslovgivning.

1. Støttemodtagerne og finansieringspartnerne skal i videst muligt omfang og i 
overensstemmelse med deres regler, politikker og procedurer, sikre synligheden af 
den EU-støtte, der ydes under faciliteten, navnlig når de promoverer projekterne og 
deres resultater, ved at give målrettede oplysninger til forskellige modtagergrupper, 
herunder medierne og offentligheden. 

1a. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet de udtalelser, den har afgivet om de 
projekter, der er udvalgt under denne facilitet, i overensstemmelse med bilag II til 
rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen.

2. Kommissionen iværksætter informations- og kommunikationstiltag angående 
faciliteten, sikrer gennemsigtighed og offentlig adgang til oplysninger om alle de 
finansierede projekter og deres resultater og måler effektiviteten af budskaberne. De 
finansieringsmidler, der er afsat til faciliteten, skal også bidrage til den interne 
formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne i 
artikel 3. Kommissionen sikrer, at der tilrettelægges en effektiv 
kommunikationskampagne ved starten af udvælgelsesprocessen, og at oplysninger 
om indkaldelser af forslag er direkte til rådighed for alle offentlige myndigheder i 
hele EU. Oplysninger om den tekniske og administrative bistand til ansøgere bør 
også formidles aktivt. Kommissionen ajourfører regelmæssigt listen over projekter, 
der er blevet udvalgt eller afvist under denne facilitet, med en beskrivelse af de 
specifikke kriterier for udvælgelse eller afvisning, og offentliggør den.

Artikel 19
Overgangsbestemmelser 

Bevillinger kan om nødvendigt opføres i budgettet efter 2027 til dækning af udbetalingen af de 
delbetalinger af EU-støtten, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, for at gøre det muligt at forvalte 
aktioner, som ikke er afsluttet senest den 31. december 2027.

Artikel 20
Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på [tyvendedagen] efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne
Formand Formand
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▌BILAG II
Centrale resultatindikatorer11

1. Antal tildelte tilskud
2. Antal undertegnede lån 

2.1 Individuelle lån
2.2 Låneordninger

3. Samlede mobiliserede investeringer fordelt på følgende måde:
3.1 Samlet beløb for mobiliseret privat finansiering
3.2 Samlet beløb for mobiliseret offentlig finansiering

4. Antal projekter, der modtager støtte, herunder geografisk dækning
4.1 Land 
4.2 NUTS 2-region 
4.3 Geografisk område med en plan for retfærdig omstilling, der har modtaget støtte 

5. Antal projekter, der modtager finansiering under faciliteten
6. Antal projekter pr. sektor

6.1 Transport
6.2 Social infrastruktur
6.3 Offentlig forsyning (vand, spildevand, fjernvarme, energi, affaldshåndtering)
6.4 Direkte støtte til klimaomstilling, dekarbonisering (vedvarende energi, 

energieffektivitet) og andre miljømål 
6.5 Miljøbeskyttelse

6.6 Byinfrastruktur (herunder boliger)

6.6.a Kvaliteten af boliger (herunder energieffektivitet)
6.7 Øvrigt

7. Reduktion af drivhusgasemissionerne, hvor det er relevant
7a. Beskæftigelse og ledighedsprocent
7b. Affolkningsrate
7c. Befolkning i regioner/områder, der drager fordel af projekter gennemført under 

faciliteten

11 For alle indikatorer angives, hvor det er relevant, fordelingen på regioner. For alle personlige oplysninger 
angives, hvor det er relevant, den kønsmæssige fordeling.
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG 
FØDEVARESIKKERHED

til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lånefaciliteten for den offentlige 
sektor under mekanismen for retfærdig omstilling
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Ordfører for udtalelse: Pascal Canfin

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget og 
Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 20199 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 
målsætningen om at opnå klimaneutralitet i 
EU senest i 2050 på en effektiv og 
retfærdig måde blev der i den europæiske 
grønne pagt bebudet en mekanisme for 
retfærdig omstilling, der skal sættes ind for 
at imødegå de klimamæssige udfordringer, 
uden at nogen lades i stikken. De mest 
sårbare regioner og mennesker er også 
dem, der er mest eksponeret for 
konsekvenserne af klimaforandringer og 

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 20199 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny bæredygtig 
vækstpolitik for Europa og opstillede 
ambitiøse mål for bekæmpelse af 
klimaforandringer og for miljøbeskyttelse. 
I overensstemmelse med målsætningen om 
at nå Unionens 2030-mål for klima og 
energi og opnå klimaneutralitet i EU senest 
i 2050 på en effektiv og retfærdig måde 
som fastlagt i [forordning (EU) 2020/XXX 
om etablering af rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")] blev der i den 
europæiske grønne pagt bebudet en 
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miljøforringelse. Samtidig vil det kræve 
betydelige strukturelle ændringer at 
forvalte omstillingen.

mekanisme for retfærdig omstilling, der 
skal sættes ind for at imødegå de 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
udfordringer ved omstillingen til en 
klimaneutral, miljømæssigt bæredygtig, 
energi- og ressourceeffektiv cirkulær 
økonomi, uden at nogen lades i stikken. De 
mest sårbare regioner og mennesker er 
også dem, der er mest eksponeret for 
konsekvenserne af klimaforandringer og 
miljøforringelse. Samtidig vil det kræve 
betydelige strukturelle ændringer at 
forvalte omstillingen.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Finansierings- og 
investeringsforanstaltningerne bør være i 
overensstemmelse med Unionens 
nuværende politiske prioriteter, f.eks. den 
europæiske grønne pagt og tilsagnet om 
at opnå klimaneutralitet senest i 2050, 
strategien "Europas digitale fremtid i 
støbeskeen" og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder. Disse foranstaltninger 
bør støtte skabelsen og bevarelsen af gode 
og bæredygtige job og 
grænseoverskridende aktiviteter i 
Unionen og bør bidrage til den 
europæiske økonomis grønne og digitale 
omstilling.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(2) Kommissionen vedtog den 14. 
januar 2020 en meddelelse om en 
investeringsplan for den europæiske 
grønne pagt10, hvorved der oprettes en 
mekanisme for retfærdig omstilling, som 
skal fokusere på de regioner og sektorer, 
der er mest berørt af omstillingen i 
betragtning af deres afhængighed af fossile 
brændstoffer, herunder kul, tørv og 
olieskifer eller drivhusgasintensive 
industriprocesser, men som har mindst 
kapacitet til at finansiere de fornødne 
investeringer. Mekanismen for retfærdig 
omstilling består af tre søjler: en fond for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under delt forvaltning, en særlig ordning 
for retfærdig omstilling under InvestEU og 
en lånefacilitet for den offentlige sektor for 
at mobilisere yderligere investeringer til de 
berørte regioner.

(2) Kommissionen vedtog den 14. 
januar 2020 en meddelelse om en 
investeringsplan for den europæiske 
grønne pagt10, hvorved der oprettes en 
mekanisme for retfærdig omstilling, som 
skal fokusere på de regioner, borgere og 
sektorer, der er mest berørt af omstillingen 
i betragtning af deres afhængighed af 
fossile brændstoffer, herunder kul, tørv og 
olieskifer eller drivhusgasintensive 
industriprocesser, men som har mindst 
kapacitet til at finansiere de fornødne 
investeringer hen imod klimaneutralitet. 
Mekanismen for retfærdig omstilling består 
af tre søjler: en fond for retfærdig 
omstilling, der gennemføres under delt 
forvaltning, en særlig ordning for retfærdig 
omstilling under InvestEU og en 
lånefacilitet for den offentlige sektor for at 
mobilisere yderligere investeringer til de 
berørte regioner.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Fonden for Retfærdig Omstilling 
er en væsentlig del af Unionens 
genopretningsplan og bør forblive en 
central del af den med dertil svarende 
betydelige ressourcer.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der bør oprettes en lånefacilitet for 
den offentlige sektor ("faciliteten"). Den 

(4) Der bør oprettes en lånefacilitet for 
den offentlige sektor ("faciliteten"). Den 
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udgør den tredje søjle i mekanismen for 
retfærdig omstilling og støtter offentlige 
enheder i deres investeringer. Sådanne 
investeringer bør opfylde de 
udviklingsbehov, der følger af de 
omstillingsudfordringer, der er beskrevet i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som Kommissionen har 
vedtaget. De aktiviteter, der påtænkes at 
yde støtte til, bør være i overensstemmelse 
med og supplere dem, der støttes under de 
to andre søjler i mekanismen for retfærdig 
omstilling.

udgør den tredje søjle i mekanismen for 
retfærdig omstilling og støtter offentlige 
enheder i deres investeringer. Sådanne 
investeringer bør opfylde de 
udviklingsbehov, der følger af de 
omstillingsudfordringer, der er beskrevet i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som Kommissionen har 
vedtaget, og være i overensstemmelse med 
målet om en klimaneutral Union senest i 
2050. De bør også understøtte de 
overordnede mål i den europæiske grønne 
pagt, navnlig princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade som omhandlet i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2020/8521a, og være i overensstemmelse 
med rammerne for bæredygtige aktiviteter 
som fastsat i EU's klassificeringssystem, 
som er oprettet ved den forordning. De 
aktiviteter, der påtænkes at yde støtte til, 
bør være i overensstemmelse med og 
supplere dem, der støttes under de to andre 
søjler i mekanismen for retfærdig 
omstilling.

_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 
2020 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).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Covid-19-krisens ødelæggende 
økonomiske og sociale effekt svækker den 
offentlige og private investeringskapacitet 
og begrænser dermed de finansielle 
ressourcer, der er nødvendige for 
omstillingen til en klimaneutral og 
ressourceeffektiv Union. Hvad det angår 
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og inden for rammerne af Next 
Generation EU bør faciliteten bidrage til 
at mindske dette hul og give 
medlemsstaterne mulighed for at foretage 
de investeringer, der er nødvendige for at 
fremme opfyldelsen af Unionens 
langsigtede bæredygtighedsprioriteter.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, bør faciliteten 
dække en bred vifte af investeringer, på 
betingelse af at de bidrager til at opfylde 
udviklingsbehovene i forbindelse med 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
som beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. De investeringer, der 
støttes, kan omfatte energi- og 
transportinfrastruktur, fjernvarmenet, 
grøn mobilitet, intelligent 
affaldshåndtering, ren energi, 
energibesparende foranstaltninger, 
herunder renovering og ombygning af 
bygninger, støtte til omstillingen til en 
cirkulær økonomi, landskabsretablering og 
dekontaminering af jord samt 
opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
herunder socialt boligbyggeri. 
Infrastrukturudvikling kan også omfatte 
løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for katastrofer. 
En omfattende investeringstilgang bør især 
fremmes i områder med betydelige 
omstillingsbehov. Investeringer i andre 
sektorer kan også støttes, hvis de er i 
overensstemmelse med de vedtagne 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering og modernisering inden for 
de territoriale områder, der påvirkes mest 
negativt af klimaomstillingen, bør 
faciliteten dække en bred vifte af 
investeringer, på betingelse af at de 
bidrager til at opfylde udviklingsbehovene 
i forbindelse med Unionens 2030-mål for 
klima og energi og omstillingen til en 
klimaneutral økonomi i Unionen senest i 
2050, som beskrevet i de territoriale planer 
for retfærdig omstilling. De investeringer, 
der støttes, kan omfatte teknologi til at 
støtte dekarbonisering af energisektoren 
og miljøvenlig og dekarboniseret 
transport, fjernvarmenet, grøn, intelligent 
og bæredygtig mobilitet, investeringer i 
forsknings- og innovationsaktiviteter, 
herunder i universiteter og offentlige 
forskningsinstitutioner, der fremmer 
overførsel af avancerede og 
markedsmodne teknologier, investeringer 
i digitalisering, intelligent 
affaldshåndtering og forvaltning af 
vandressourcer, reduktion af 
drivhusgasemissioner, ren energi, 
energibesparende foranstaltninger, 
herunder renovering og ombygning af 
bygninger, støtte til omstillingen til en 
cirkulær økonomi, landskabsretablering og 
dekontaminering af jord, når princippet 
om, at forureneren betaler, ikke kan 
anvendes, samt opkvalificering, 
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midler til rådighed for offentlige enheder, 
der er nødvendige for at imødegå de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer som følge af deres tilpasning 
til klimaomstillingen. For at medvirke til at 
identificere investeringer med en særligt 
positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, kan 
EU's klassificeringssystem for 
miljømæssigt bæredygtige økonomiske 
aktiviteter benyttes.

omskoling, erhvervsuddannelse og social 
infrastruktur, herunder socialt 
boligbyggeri. Infrastrukturudvikling kan 
også omfatte løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for katastrofer. 
En omfattende investeringstilgang bør især 
fremmes i områder med betydelige 
omstillingsbehov. Investeringer i andre 
sektorer kan også støttes, hvis de er i 
overensstemmelse med de vedtagne 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
og reducerer de sociale og økonomiske 
omkostninger ved omstillingen til et 
klimaneutralt Europa senest i 2050. Ved 
at støtte investeringer, der ikke genererer 
tilstrækkelige indtægter, har faciliteten til 
formål at stille yderligere midler til 
rådighed for offentlige enheder, der er 
nødvendige for at imødegå de sociale, 
økonomiske og miljømæssige udfordringer 
som følge af deres tilpasning til 
klimaomstillingen. For at medvirke til at 
identificere investeringer med en særligt 
positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, bør EU's 
klassificeringssystem for miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter 
benyttes, og princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade som omhandlet i 
forordning (EU) 2020/852 respekteres.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Horisontale principper som fastsat 
i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) og i artikel 10 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF), herunder 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet i artikel 5 i 
TEU, bør respekteres i forbindelse med 
gennemførelsen af faciliteten, idet der 
tages hensyn til Den Europæiske Unions 
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charter om grundlæggende rettigheder. 
Medlemsstaterne bør også overholde 
forpligtelserne i De Forenede Nationers 
konvention om barnets rettigheder og De 
Forenede Nationers konvention om 
rettigheder for personer med handicap og 
sikre tilgængelighed i overensstemmelse 
med konventionens artikel 9 og i 
overensstemmelse med Unionens 
lovgivning, der harmoniserer 
tilgængelighedskrav til produkter og 
tjenesteydelser. Faciliteten bør ikke støtte 
aktioner, som bidrager til segregering 
eller udstødelse uanset form, og heller 
ikke støtte infrastruktur, der er 
utilgængelig for personer med handicap. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør 
tilstræbe at fjerne uligheder og fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrere kønsaspektet samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Denne forordning indeholder en 
udelukkelsesliste over investeringer, der 
modvirker de mål, som er fastsat i 
Parisaftalen og den europæiske grønne 
pagt, og som ikke er i overensstemmelse 
med Den Europæiske Investeringsbanks 
energifinansieringspolitik. Disse 
investeringer bør udelukkes fra EU-støtte 
fra faciliteten.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 5 c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) Facilitetens mål bør søges 
gennemført inden for rammerne af 
bæredygtig udvikling og Unionens 
fremme af målet om at bevare, beskytte og 
forbedre miljøets kvalitet, som fastsat i 
artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF, 
under hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler, og forpligtelsen om 
at begrænse temperaturstigningen til 
1,5 °C over det førindustrielle niveau som 
aftalt ifølge Parisaftalen.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5d) Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør sikre, at 
gennemførelsen af faciliteten bidrager til 
respekt for og fremme af ligestilling 
mellem kvinder og mænd i 
overensstemmelse med artikel 8 i TEUF. 
Evalueringer har vist, at det er vigtigt, at 
der rettidigt og konsekvent tages hensyn 
til ligestillingsmålene i alle dimensioner 
og i alle faser af forberedelsen, 
overvågningen, gennemførelsen og 
evalueringen af de operationelle 
programmer. Det er derfor nødvendigt, at 
kønsspecifikke konsekvensanalyser, 
kønsbudgettering og overvågning af 
resultaterne ud fra et kønsperspektiv 
kommer til at indgå i 
programmeringscyklussen.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(7) Faciliteten bør yde støtte i form af 
tilskud fra Unionen kombineret med lån 
ydet af en finansieringspartner. Den 
finansielle ramme for tilskudsdelen, som 
gennemføres af Kommissionen ved direkte 
forvaltning, bør være i form af 
finansiering, der ikke er knyttet til 
omkostninger, i overensstemmelse med 
artikel 125 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU, Euratom) 
2018/1046 ("finansforordningen")12. Denne 
finansieringsform bør bidrage til at 
tilskynde projektpromotorer til at deltage i 
og bidrage til opfyldelsen af facilitetens 
mål på en effektiv måde i forhold til lånets 
størrelse. Lånedelen stilles til rådighed af 
Den Europæiske Investeringsbank (EIB). 
Faciliteten kan også udvides til at omfatte 
andre finansieringspartnere, der yder 
lånedelen, hvis der bliver yderligere midler 
til rådighed til tilskudsdelen, eller hvis det 
er nødvendigt for en korrekt 
gennemførelse.

(7) Faciliteten bør yde støtte i form af 
tilskud fra Unionen kombineret med lån 
ydet af en finansieringspartner. Den 
finansielle ramme for tilskudsdelen, som 
gennemføres af Kommissionen ved direkte 
forvaltning, bør være i form af 
finansiering, der ikke er knyttet til 
omkostninger, i overensstemmelse med 
artikel 125 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU, Euratom) 
2018/1046 ("finansforordningen")12. Denne 
finansieringsform bør bidrage til at 
tilskynde projektpromotorer til at deltage i 
og bidrage til opfyldelsen af facilitetens 
mål på en effektiv måde i forhold til lånets 
størrelse. Lånedelen stilles til rådighed af 
Den Europæiske Investeringsbank (EIB). 
Faciliteten kan også udvides til at omfatte 
andre finansieringspartnere, der yder 
lånedelen, hvis der bliver yderligere midler 
til rådighed til tilskudsdelen, eller hvis det 
er nødvendigt for en korrekt 
gennemførelse. I sådan et tilfælde bør 
andre finansieringspartnere overholde 
klima-, miljø-, social- og 
gennemsigtighedsstandarder, der mindst 
svarer til EIB's standarder.

_________________ _________________
12 Forordning (EU, Euratom) 2018/1046. 12 Forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre, at alle medlemsstater 
får mulighed for at drage fordel af 
tilskudsdelen, bør der oprettes en 
mekanisme til fastsættelse af øremærkede 
nationale andele, som skal overholdes i 
første fase, på grundlag af den 
fordelingsnøgle, der foreslås i forordningen 
om en fond for retfærdig omstilling. For at 
forene dette mål med behovet for at 
optimere de økonomiske virkninger af 

(13) For at sikre, at alle medlemsstater 
får mulighed for at drage fordel af 
tilskudsdelen, bør der oprettes en 
mekanisme til fastsættelse af øremærkede 
nationale andele, som skal overholdes i 
første fase, på grundlag af den 
fordelingsnøgle, der foreslås i forordningen 
om en fond for retfærdig omstilling. Der 
bør tages hensyn til behovene i mindre 
udviklede områder jf. artikel [102, stk. 2] i 
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faciliteten og dens gennemførelse bør 
sådanne nationale tildelinger dog ikke 
øremærkes efter den 31. december 2024. 
Derefter bør de resterende midler, der er til 
rådighed til tilskudsdelen, stilles til 
rådighed uden nogen på forhånd tildelt 
national andel og på konkurrencemæssige 
vilkår på EU-plan, samtidig med at der 
sikres forudsigelighed med hensyn til 
investeringer, og at der følges en tilgang, 
der er behovsbaseret og som tilgodeser 
regional konvergens.

[Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/XXX om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og 
om finansielle regler for nævnte fonde og 
for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden 
for Intern Sikkerhed og instrumentet for 
grænseforvaltning og visa ("forordning 
om fælles bestemmelser")]. For at forene 
dette mål med behovet for at optimere de 
økonomiske virkninger af faciliteten og 
dens gennemførelse bør sådanne nationale 
tildelinger dog ikke øremærkes efter den 
31. december 2024. Derefter bør de 
resterende midler, der er til rådighed til 
tilskudsdelen, stilles til rådighed uden 
nogen på forhånd tildelt national andel og 
på konkurrencemæssige vilkår på EU-plan, 
samtidig med at der sikres forudsigelighed 
med hensyn til investeringer, og at der 
følges en tilgang, der er behovsbaseret og 
som tilgodeser regional konvergens, samt 
at økonomisk, social og territorial 
samhørighed fremmes.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør opstilles specifikke 
kriterier for støtteberettigelse og tildeling i 
arbejdsprogrammet og indkaldelsen af 
forslag. I disse kriterier for 
støtteberettigelse og tildeling bør der tages 
hensyn til projektets relevans set i lyset af 
de udviklingsbehov, der er beskrevet i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
det overordnede mål om at fremme 
regional og territorial konvergens samt 
tilskudsdelens betydning for projektets 
levedygtighed. EU-støtte, der oprettes ved 
denne forordning, bør således kun stilles til 
rådighed for medlemsstater, der har mindst 

(14) Der bør opstilles specifikke 
kriterier for støtteberettigelse og tildeling i 
arbejdsprogrammet og indkaldelsen af 
forslag. I disse kriterier for 
støtteberettigelse og tildeling bør der tages 
hensyn til projektets relevans set i lyset af 
de udviklingsbehov, der er beskrevet i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
det overordnede mål om at fremme 
regional og territorial konvergens, 
tilskudsdelens betydning for projektets 
levedygtighed og de tekniske 
screeningskriterier, der er fastlagt i 
henhold til forordning (EU) 2020/852. 
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én territorial plan for retfærdig omstilling. I 
arbejdsprogrammet og indkaldelser af 
forslag vil der også blive taget hensyn til 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som medlemsstaterne 
forelægger for at sikre sammenhæng og 
konsekvens på tværs af alle mekanismens 
søjler.

EU-støtte, der oprettes ved denne 
forordning, bør således kun stilles til 
rådighed for medlemsstater, der har mindst 
én territorial plan for retfærdig omstilling. I 
arbejdsprogrammet og indkaldelser af 
forslag vil der også blive taget hensyn til 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som medlemsstaterne 
forelægger for at sikre sammenhæng og 
konsekvens på tværs af alle mekanismens 
søjler.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Støtte under denne facilitet bør kun 
ydes til projekter, der ikke genererer en 
tilstrækkelig tilstrømning af egne 
indtægter, som ville gøre det muligt for 
dem at være økonomisk levedygtige og 
udelukkende blive finansieret med lån ydet 
på markedsvilkår. Egne indtægter bør svare 
til de indtægter, bortset fra 
budgetoverførsler, der genereres direkte af 
de aktiviteter, der udføres af projektet, 
såsom salg, gebyrer eller vejafgifter, og 
yderligere besparelser som følge af 
opgradering af eksisterende materiel.

(15) Støtte under denne facilitet bør kun 
ydes til projekter, der overholder EU's 
klassificeringssystem, jf. forordning (EU) 
2020/852, og princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade som omhandlet i den 
forordning og ikke genererer en 
tilstrækkelig tilstrømning af egne 
indtægter, som ville gøre det muligt for 
dem at være økonomisk levedygtige og 
udelukkende blive finansieret med lån ydet 
på markedsvilkår, og som derfor ikke ville 
kunne gennemføres uden Unionens 
finansielle støtte under denne facilitet. 
Egne indtægter bør svare til de indtægter, 
bortset fra budgetoverførsler, der genereres 
direkte af de aktiviteter, der udføres af 
projektet, såsom salg, gebyrer eller 
vejafgifter, og yderligere besparelser som 
følge af opgradering af eksisterende 
materiel.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(17) For at sikre en effektiv 
gennemførelse af faciliteten kan det blive 
nødvendigt at yde rådgivningsbistand til 
forberedelse, udvikling og gennemførelse 
af projekter. Denne støtte bør ydes gennem 
InvestEU-rådgivningsplatformen.

(17) For at sikre en effektiv 
gennemførelse af faciliteten kan det blive 
nødvendigt at yde rådgivningsbistand til 
forberedelse, udvikling og gennemførelse 
af projekter, navnlig med hensyn til 
bæredygtighed og overholdelse af EU's 
klassificeringssystem, jf. forordning (EU) 
2020/852. Denne støtte bør ydes gennem 
InvestEU-rådgivningsplatformen.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at forbedre 
gennemsigtigheden og ansvarligheden 
under denne facilitet bør 
finansieringspartnere offentliggøre alle 
relevante oplysninger om hvert enkelt 
finansieret projekt, og Kommissionen bør 
give offentlig adgang til sine udtalelser 
om hvert projekt, der er udvalgt eller 
finansieret af EIB. Kommissionen bør 
også foretage årlig rapportering til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelse af faciliteten, navnlig med 
hensyn til facilitetens resultater og 
virkninger i forhold til dens mål og 
resultatindikatorer.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Medlemsstaterne kan ikke selv i 
tilstrækkelig grad opnå målet med denne 
forordning, nemlig at mobilisere offentlige 
investeringer i de områder, som er hårdest 
ramt af overgangen til klimaneutralitet, ved 
at tilgodese de tilsvarende 
udviklingsbehov. Dette skyldes først og 

(22) Medlemsstaterne kan ikke selv i 
tilstrækkelig grad opnå målet med denne 
forordning, nemlig at mobilisere offentlige 
investeringer i de områder, som er hårdest 
ramt af overgangen til klimaneutralitet og 
cirkulær økonomi, ved at tilgodese de 
tilsvarende udviklingsbehov. Dette skyldes 
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fremmest de offentlige enheders 
vanskeligheder med at støtte investeringer, 
som ikke generer en tilstrækkelig 
tilstrømning af egne indtægter og ikke 
gavner de områder, der er hårdest ramt af 
klimaomstillingen, uden støtte fra EU og 
behovet for en sammenhængende ramme 
for gennemførelse under direkte 
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 —

først og fremmest de offentlige enheders 
vanskeligheder med at støtte investeringer, 
som ikke generer en tilstrækkelig 
tilstrømning af egne indtægter og ikke 
gavner de områder, der er hårdest ramt af 
klimaomstillingen, uden støtte fra EU og 
behovet for en sammenhængende ramme 
for gennemførelse under direkte 
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 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Faciliteten yder støtte til fordel for de 
områder i Unionen, der står over for 
alvorlige sociale, miljømæssige og 
økonomiske udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen senest i 
2050.

Faciliteten yder støtte til fordel for de 
områder i Unionen og deres befolkninger, 
der står over for forskellige alvorlige 
sociale, miljømæssige og økonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod opnåelse af 
Unionens opdaterede mål for klima og 
energi som fastsat i [forordning (EU) 
2020/XXX om etablering af rammerne for 
at opnå klimaneutralitet og om ændring 
af forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")] og en 
klimaneutral og cirkulær økonomi i 
Unionen senest i 2050.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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5. "territorial plan for retfærdig 
omstilling": en plan, der er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
forordning [FRO-forordningen] og 
godkendt af Kommissionen

5. "territorial plan for retfærdig 
omstilling": en plan, der er udarbejdet af 
relevante lokale og regionale 
myndigheder sammen med interessenter i 
det berørte område i overensstemmelse 
med artikel 7 i forordning [FRO-
forordningen] og godkendt af 
Kommissionen

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det overordnede mål med 
faciliteten er at imødegå de alvorlige 
socioøkonomiske udfordringer i 
forbindelse med omstillingsprocessen hen 
imod en klimaneutral økonomi til fordel 
for de områder i Unionen, som er udpeget i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, der er udarbejdet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i forordning [FRO-forordningen].

1. Det overordnede mål med 
faciliteten er at imødegå de alvorlige 
socioøkonomiske og miljømæssige 
udfordringer i forbindelse med 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral, miljømæssigt bæredygtig, 
energi- og ressourceeffektiv og cirkulær 
økonomi i Unionen senest i 2050 til fordel 
for de områder i Unionen, som er udpeget i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, der er udarbejdet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i forordning [FRO-forordningen], 
og for at bidrage til målene i den 
europæiske grønne pagt, navnlig målet 
om omstilling til en klimaneutral økonomi 
senest i 2050.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Faciliteten skal have det specifikke 
mål at øge den offentlige sektors 
investeringer, som tilgodeser 
udviklingsbehovene i de regioner, der er 
udpeget i de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, ved at lette finansieringen af 

2. Faciliteten skal have det specifikke 
mål at øge den offentlige sektors 
investeringer, som tilgodeser 
udviklingsbehovene i de regioner, der er 
udpeget i de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, ved at lette finansieringen af 
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projekter, der ikke genererer en 
tilstrækkelig tilstrømning af egne 
indtægter, og som ikke finansieres uden 
den tilskudsdel, der ydes over EU-
budgettet.

projekter, der er i overensstemmelse med 
Unionens politikker og Parisaftalen og 
dens forpligtelse til at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050, og som 
ikke genererer en tilstrækkelig tilstrømning 
af egne indtægter, og som ikke ville blive 
gennemført uden den tilskudsdel, der ydes 
over EU-budgettet.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-støtten under faciliteten ydes i 
form af tilskud i overensstemmelse med 
finansforordningens afsnit VIII.

1. EU-støtten under faciliteten i 
medfør af nationale bæredygtige 
omstillingsplaner, som er godkendt af 
Kommissionen, ydes i form af tilskud i 
overensstemmelse med 
finansforordningens afsnit VIII.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For tilskud, der ydes i henhold til 
indkaldelser af forslag, der iværksættes fra 
den 1. januar 2025, tildeles EU-støtte til 
støtteberettigede projekter uden nogen på 
forhånd tildelt national andel og på 
konkurrencemæssige vilkår på EU-plan, 
indtil de resterende midler er opbrugt. Der 
skal ved tildelingen af sådanne tilskud 
tages hensyn til behovet for at sikre 
forudsigelighed med hensyn til 
investeringer og fremme af regional 
konvergens.

3. For tilskud, der ydes i henhold til 
indkaldelser af forslag, der iværksættes fra 
den 1. januar 2025, tildeles EU-støtte til 
støtteberettigede projekter uden nogen på 
forhånd tildelt national andel og på 
konkurrencemæssige vilkår på EU-plan, 
indtil de resterende midler er opbrugt. Der 
skal ved tildelingen af sådanne tilskud 
tages hensyn til behovet for at sikre 
forudsigelighed med hensyn til 
investeringer og fremme af regional, 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed og lægges særlig vægt på 
mindre udviklede områder, jf. artikel 
[102, stk. 2] i [Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/XXX om 
fælles bestemmelser for Den Europæiske 
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Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond Plus, 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond og om finansielle 
regler for nævnte fonde og for Asyl- og 
Migrationsfonden, Fonden for Intern 
Sikkerhed og instrumentet for 
grænseforvaltning og visa ("forordning 
om fælles bestemmelser)"].

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt med angivelse af de 
respektive andele for hver medlemsstat, der 
fremkommer ved at følge den metode, der 
er fastsat i bilag I til forordning [FRO-
forordningen], i procent af de samlede 
disponible midler.

4. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en delegeret retsakt 
i henhold til artikel 17 med angivelse af de 
respektive andele for hver medlemsstat, der 
fremkommer ved at følge den metode, der 
er fastsat i bilag I til forordning [FRO-
forordningen], i procent af de samlede 
disponible midler. 

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Adgang til faciliteten skal være 
betinget af vedtagelsen af en national 
målsætning om at opnå klimaneutralitet 
senest i 2050. For de medlemsstater, der 
endnu ikke har forpligtet sig til et 
nationalt mål om klimaneutralitet, frigives 
kun 50 % af deres nationale tildeling, og 
de resterende 50 % stilles til rådighed, så 
snart de har vedtaget dette mål.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 –litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Projekterne skal have en målbar 
effekt på de alvorlige sociale, økonomiske 
eller miljømæssige udfordringer, der følger 
af omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi, og være til gavn for 
de områder, der er udpeget i en territorial 
plan for retfærdig omstilling, også selv om 
projekterne ikke er placeret i disse områder

a) Projekterne skal have en målbar 
effekt på de alvorlige sociale, økonomiske 
eller miljømæssige udfordringer, der følger 
af omstillingsprocessen hen imod 
opnåelsen af Unionens opdaterede mål 
for klima og energi som fastsat i 
[forordning (EU) 2020/XXX om 
etablering af rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")] og hen imod en 
klimaneutral, miljømæssig bæredygtig, 
energi- og ressourceeffektiv og cirkulær 
økonomi i Unionen senest i 2050, og 
bidrage til målsætninger for og behov i de 
områder, der er udpeget i en territorial plan 
for retfærdig omstilling, også selv om 
projekterne ikke er placeret i disse områder 

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Projekterne skal være i 
overensstemmelse med de tekniske 
screeningskriterier i forordning (EU) 
2020/852

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) projekterne må ikke generere en 
tilstrækkelig tilstrømning af egne 

d) projekterne må ikke generere en 
tilstrækkelig tilstrømning af egne indtægter 
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indtægter, som ville muliggøre 
finansiering uden EU-støtte.

og ville ikke blive gennemført uden EU-
støtte. 

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende aktiviteter udelukkes fra 
anvendelsesområdet for EU-støtte under 
denne facilitet:
a) investeringer, der ikke er i 
overensstemmelse med EIB's 
energifinansieringspolitik
b) projekter, som er uforenelige med 
opfyldelsen af Unionens klima- og 
miljømål, eller som er uforenelige med 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade som omhandlet i artikel 17 i 
forordning (EU) 2020/852 
c) aktiviteter, der er udelukket i 
henhold til artikel [5] i [forordning (EU) 
2020/XXX om oprettelse af Fonden for 
Retfærdig Omstilling ("FRO-
forordningen")].

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Faciliteten gennemføres ved hjælp af 
arbejdsprogrammer, der oprettes i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 110. 
Arbejdsprogrammerne fastsætter hver 
medlemsstats nationale andel af midlerne, 
herunder eventuelle yderligere midler, i 
overensstemmelse med nærværende 
forordnings artikel 4, stk. 1, og artikel 6, 
stk. 2.

Faciliteten gennemføres ved hjælp af 
arbejdsprogrammer. Kommissionen 
vedtager delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 17 for at 
fastlægge arbejdsprogrammer. I 
arbejdsprogrammerne fastsættes kriterier 
og betingelser for valget og for 
prioriteringen af projekter under 
hensyntagen til de relevante 
screeningskriterier som fastlagt i henhold 
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til forordning (EU) 2020/852, projektets 
evne til at opfylde de mål og behov, der er 
identificeret i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, bidraget til 
omstillingen til en klimaneutral, 
miljømæssigt bæredygtig, energi- og 
ressourceeffektiv og cirkulær økonomi i 
Unionen senest i 2050, det overordnede 
mål om at fremme regional og territorial 
konvergens og tilskuddets bidrag til 
projekternes levedygtighed. 
Arbejdsprogrammerne fastsætter hver 
medlemsstats nationale andel af midlerne, 
herunder eventuelle yderligere midler, i 
overensstemmelse med nærværende 
forordnings artikel 4, stk. 1, og artikel 6, 
stk. 2.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 17 for at fastsætte årlige 
arbejdsprogrammer. 
Arbejdsprogrammerne fastsætter 
indkaldelser af forslag og herunder 
muligheden for tilsagn om alle nationale 
andele indtil den 31. december 2024

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Udvælgelse af andre finansielle partnere 

end EIB
Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
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artikel 17 med henblik på at fastlægge de 
nærmere betingelser for 
udvælgelsesberettigelse og 
udvælgelsesprocedurer for valg af andre 
finansielle partnere end EIB.
Betingelserne for udvælgelsesberettigelse 
for andre finansielle partnere end EIB 
skal afspejle facilitetens mål.
Ved udvælgelsen af finansieringspartnere 
skal Kommissionen navnlig tage hensyn 
til deres kapacitet til:
a) at sikre, at deres udlånspolitik og -
standarder på energiområdet er mindst 
lige så strenge som dem, EIB anvender
b) at maksimere EU-garantiens virkning 
ved hjælp af egne indtægter
c) at sikre en passende geografisk 
spredning af faciliteten og muliggøre 
finansiering af mindre projekter
d) at sikre grundig gennemførelse af 
kravene i finansforordningens artikel 155, 
stk. 2, og 3, vedrørende skatteundgåelse, 
skattesvig, skatteunddragelse, 
hvidvaskning af penge, finansiering af 
terrorisme og ikkesamarbejdsvillige 
jurisdiktioner
e) at sikre gennemsigtighed og offentlig 
adgang til oplysninger om hvert enkelt 
projekt
f) at sikre, at deres udlånspolitik er i 
overensstemmelse med Unionens nye 
2030-mål for klima og energi og 
målsætningen om en klimaneutral 
økonomi i Unionen og er i tråd med 
Unionens forpligtelser ifølge Parisaftalen
g) at integrere analyse af miljømæssige, 
klimamæssige, sociale og ledelsesmæssige 
faktorer i udvælgelsen og evalueringen af 
projekter.
Kommissionen offentliggør resultaterne 
af udvælgelsen.
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Begrundelse

Tilføjelse af punkt a), der vedrører EIB-standarder, sammenlignet med listen i udkastet til 
betænkning.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der er i bilag II opstillet centrale 
resultatindikatorer til at overvåge 
facilitetens gennemførelse og fremskridt 
med hensyn til at nå de mål, der er fastsat i 
artikel 3.

1. Der er i bilag II opstillet centrale 
resultat- og bæredygtighedsindikatorer til 
at overvåge facilitetens gennemførelse og 
fremskridt med hensyn til at opnå 
klimaneutralitet og andre af Unionens 
miljømålsætninger, overholde princippet 
om ikke at gøre væsentlig skade som 
omhandlet i forordning (EU) 2020/852 og 
nå de mål, der er fastsat i artikel 3.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data vedrørende de 
indikatorer, der er omhandlet i stk. 1, 
indsamles effektivt, virkningsfuldt og 
rettidigt. Støttemodtagerne skal i 
samarbejde med finansieringspartnerne 
give Kommissionen data vedrørende disse 
indikatorer.

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data vedrørende centrale 
resultat- og bæredygtighedsindikatorer, 
der er omhandlet i stk. 1, indsamles 
effektivt, virkningsfuldt, pålideligt, 
uafhængigt og rettidigt. Støttemodtagerne 
skal i samarbejde med 
finansieringspartnerne give Kommissionen 
data vedrørende disse indikatorer.



PE655.767v02-00 48/101 RR\1216169DA.docx

DA

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen foretager årligt en 
rapportering om gennemførelsen af 
faciliteten i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 250. Denne 
rapportering skal indeholde oplysninger 
om facilitetens resultater og virkninger 
med hensyn til dens mål og 
resultatindikatorer, navnlig dens bidrag til 
opfyldelse af Unionens finansielle og 
investeringsmæssige målsætninger, 
klima- og miljømainstreaming og 
opfyldelse af behovene i forbindelse med 
omstillingen. Med henblik herpå 
indberetter de finansielle partnere og 
støttemodtagerne hvert år alle nødvendige 
oplysninger og data.
Både midtvejsevalueringen og den 
endelige evaluering skal også vurdere 
bidraget til opfyldelsen af Unionens 
opdaterede 2030-mål for klima og energi, 
jf. [forordning (EU) 2020/XXX om 
etablering af rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")], og bidraget til 
opnåelsen af en national målsætning om 
klimaneutralitet senest i 2050.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Revision af anvendelsen af EU-
støtte, der ydes under faciliteten, foretages 
af personer eller enheder — herunder også 
af sådanne personer eller enheder, der er 
blevet pålagt denne opgave af EU's 
institutioner eller organer — danner 

1. Revision af anvendelsen af EU-
støtte, der ydes under faciliteten, foretages 
af personer eller enheder – herunder også 
af sådanne personer eller enheder, der er 
blevet pålagt denne opgave af EU's 
institutioner eller organer – danner 
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grundlag for den generelle sikkerhed, jf. 
finansforordningens artikel 127.

grundlag for den generelle sikkerhed, jf. 
finansforordningens artikel 127, og sikrer 
overholdelsen af EU's 
klassificeringssystem, jf. forordning (EU) 
2020/852, og princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade som omhandlet i den 
forordning.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Kommissionen gør eventuelle udtalelser 
om de projekter, der er udvalgt eller 
finansieret under denne facilitet, 
offentligt tilgængelige, når de afgives i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 19 i EIB's vedtægter.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 6 – underpunkt 6.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.4 Direkte støtte til omstilling 
(vedvarende energi, energieffektivitet)

6.4 Direkte støtte til klimaomstilling, 
dekarbonisering, navnlig støtte til 
vedvarende energi og energieffektivitet, og 
andre miljøformål

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Antal nye arbejdspladser, der 
skabes
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Virkningen på det støttede 
områdes BNP
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI

til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lånefaciliteten for den offentlige 
sektor under mekanismen for retfærdig omstilling
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Ordfører for udtalelse: Izabela-Helena Kloc

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over forslaget om at oprette en lånefacilitet for den offentlige sektor, 
som dette forslag omhandler. Den offentlige sektor spiller en særlig rolle i overgangen til en 
klimaneutral økonomi i Unionen. Det er nødvendigt at erkende, at komponenterne af den 
offentlige sektor, såsom sociale investeringer, genopdyrkning af arealer og mindskelse af 
energifattigdom har en værdi, der går ud over kortsigtede finansielle afkast, og som det er 
nødvendigt at behandle særskilt. En af de vigtigste opgaver for den offentlige sektor er at 
træde til, når markedet svigter. 

Der skal lægges særlig vægt på de regioner, der historisk set er stærkt afhængige af udvinding 
af kul. I kulmineregionerne er lokalsamfundene stærkt rodfæstede og indbyrdes forbundne. 
Kul er en vigtig økonomisk drivkraft, idet der er arbejdspladser til omkring 230.000 
mennesker i miner og kraftværker i 31 regioner i 11 EU-medlemsstater. Lukning af miner 
skaber et betydeligt pres på lokalsamfundene i disse regioner. I betragtning af det ofte hørte 
slogan om, at "ingen skal lades i stikken", er ordføreren stærkt overbevist om, at de borgere, 
der bor i disse områder, fortjener særlig opmærksomhed.

Efter ordførerens opfattelse bør låneinstrumentet for den offentlige sektor være meget 
fleksibel og give mulighed for at finansiere en bred vifte af investeringer, der står mål med de 
sociale, miljømæssige og energisikkerhedsmæssige udfordringer. Der bør i forordningens 
bestemmelser tages hensyn til, at der er forskellige udgangspunkter for omstillingsprocessen i 
de enkelte medlemsstater og deres regioner, og der bør gives mulighed for finansiering af 
omkostningseffektive omstillingsteknologier. 

Ordføreren har foreslået flere vigtige ændringer, der hovedsagelig har til formål at tydeliggøre 
tekstens bestemmelser.

For det første er definitionen af støttemodtager blevet præciseret. Begrebet "juridisk enhed i 
den offentlige sektor" omfatter både en enhed, der er oprettet som et offentligretligt organ, og 
dem, der oprettes som privatretlige organer, og som har fået overdraget en offentlig 
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tjenesteydelsesopgave. Dette synes at udelukke virksomheder, der formelt set ikke er 
offentlige sektorenheder, men som kan udføre vigtige offentlige opgaver, såsom 
affaldshåndtering, genanvendelse, bybelysning osv. Ordføreren mener, at en sådan 
udelukkelse ikke er berettiget og vil forhindre gennemførelsen af en række vigtige projekter af 
offentlig interesse og har foreslået den relevante ændring. I betragtning af, at der ikke findes 
en ensartet definition og forståelse af begrebet "offentlig tjenesteydelsesopgave" på tværs af 
de nationale lovgivninger, er det klart angivet, at det er det forhold, at enheden indgår i et 
offentlig-privat partnerskab med et offentligt organ, der er konstituerende for public service 
opgaven. På denne måde er det afgjort, om en privat enhed generelt skal opfylde en public 
service-opgave, dvs. før og uden for det offentlig-private partnerskab, eller om det derimod er 
det forhold, at den indgår i et offentligt-privat partnerskab med et offentligt organ, der skaber 
public service opgaven. 

For det andet har ordføreren understreget nødvendigheden af en bred vifte af investeringer, 
der skal dækkes af faciliteten. Der skal tages hånd om de bredere udviklingsbehov, der 
stammer fra omstillingsprocessen, og som er nærmere beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. For at fremme nye økonomiske aktiviteter, der erstatter dem, der udfases 
som følge af ambitiøse klimapolitikker i EU, og for at fremme den økonomiske 
diversificering i de berørte områder bør faciliteten dække en bredere vifte af investeringer i 
forhold til den første søjle. Den bredere vifte af støtteberettigede investeringer bør afspejle de 
særlige forhold ved de berørte regioners behov, således som de kommer til udtryk i deres 
territoriale planer for retfærdig omstilling, f.eks. inden for transport, affaldshåndtering, 
offentlig belysning, fjernvarme, distribution og energitransmission. Dette bør omfatte 
investeringer i naturgas som katalysator for vedvarende energikilder og en effektiv og 
prisoverkommelig metode til at skifte brændstof fra kilder, der skaber flere emissioner, til 
lavemissionsløsninger for økonomierne, og som sikrer, at omkostningerne ved omstillingen 
holdes unders kontrol. 

For det tredje mener ordføreren, at tredjeparter ikke skal beslutte retningen for de EU-
politikker, der er opnået enighed om blandt alle medlemsstaterne, og derfor bør 
bestemmelserne i denne forordning have en tilsidesættende karakter i forhold til 
finansieringspartnernes udlånspolitikker, herunder EIB. Under hensyntagen til den 
forskelligartede karakter af de finansielle institutioners udlånspolitikker, der ofte udelukker 
særlige investeringstyper, er det vigtigt at sikre, at faciliteten har administrative aftaler med 
forskellige finansielle partnere, herunder nationale banker, således at der finansieres et bredt 
sektorinterval af nødvendige offentlige investeringer, som er omhandlet i medlemsstaternes 
planer for territorial retfærdig omstilling. Et åbent katalog over finansielle partnere vil 
muliggøre et bredere spektrum af brugen af instrumentet i medlemsstaterne og vil være i 
overensstemmelse med EU's hidtidige politik, som åbner mulighed for at inddrage nationale 
udviklingsbanker i gennemførelsen af finansielle instrumenter, der forvaltes direkte af 
Kommissionen.

For det fjerde er ordføreren af den opfattelse, at de projekter, der modtager støtte, bør være 
berettigede til støtte under andre EU-programmer. Hvis man fjerner denne mulighed, kan det 
føre til, at den forventede absorbering ikke finder sted i mindre udviklede regioner på grund af 
problemer med samfinansiering.

ÆNDRINGSFORSLAG
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Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 20199 en meddelelse om den 
europæiskel grønne pagt, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 
målsætningen om at opnå klimaneutralitet i 
EU senest i 2050 på en effektiv og 
retfærdig måde blev der i den europæiske 
grønne pagt bebudet en mekanisme for 
retfærdig omstilling, der skal sættes ind for 
at imødegå de klimamæssige 
udfordringer, uden at nogen lades i 
stikken. De mest sårbare regioner og 
mennesker er også dem, der er mest 
eksponeret for konsekvenserne af 
klimaforandringer og miljøforringelse. 
Samtidig vil det kræve betydelige 
strukturelle ændringer at forvalte 
omstillingen.

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 20199 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 
målsætningen om at nå Unionens 2030-
mål for klima og energi og 
klimaneutralitet i EU senest i 2050 på en 
effektiv, fair og solidarisk måde, idet der 
tages hensyn til den globale ramme, der 
blev fastsat ved Parisaftalen, blev der i 
den europæiske grønne pagt bebudet en 
mekanisme for retfærdig omstilling, der 
skal sættes ind for at imødegå 
udfordringen i forbindelse med 
omstillingen, uden at nogen lades i stikken. 
De mest sårbare regioner og mennesker er 
også dem, der er mest eksponeret for 
konsekvenserne af klimaforandringer og 
miljøforringelse. Samtidig vil det kræve 
betydelige strukturelle ændringer at 
forvalte omstillingen.

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) At opnå Unionens klimamål 
kræver ikke alene håndtering af 
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problemet med omstilling i varierende 
hastighed i EU, hvad angår klimaindsats, 
men også risikoen for voksende 
socioøkonomiske uligheder mellem 
regionerne og utilfredshed i 
samfundsgrupper, der potentielt påvirkes 
negativt. Det er af afgørende betydning, at 
indsatsen koncentreres om økonomisk 
omstilling og revitalisering af de berørte 
områder (f.eks. kulmineregioner) i stedet 
for, at man forlader sig på 
arbejdstagermobilitet og risikerer 
affolkning og stagnation i hele regioner. 
For at bevare sammenhængen mellem 
målene for omstillingen og EU's 
prioriteter og mål, såsom fremme af job, 
bekæmpelse af fattigdom og ulighed, bør 
der ydes effektiv støtte for at diversificere 
de lokale økonomier gennem sunde 
investeringer og for at skabe bæredygtig 
beskæftigelse for at sikre, at arbejdstagere 
med beskæftigelse i de sektorer, der er 
berørt af omstillingen, genabsorberes på 
det lokale arbejdsmarked. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kommissionen vedtog den 14. 
januar 2020 en meddelelse om en 
investeringsplan for den europæiske 
grønne pagt10, hvorved der oprettes en 
mekanisme for retfærdig omstilling, som 
skal fokusere på de regioner og sektorer, 
der er mest berørt af omstillingen i 
betragtning af deres afhængighed af fossile 
brændstoffer, herunder kul, tørv og 
olieskifer eller drivhusgasintensive 
industriprocesser, men som har mindst 
kapacitet til at finansiere de fornødne 
investeringer. Mekanismen for retfærdig 
omstilling består af tre søjler: en fond for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under delt forvaltning, en særlig ordning 

(2) Kommissionen vedtog den 14. 
januar 2020 en meddelelse om en 
investeringsplan for den europæiske 
grønne pagt10, hvorved der oprettes en 
mekanisme for retfærdig omstilling, som 
skal fokusere på de regioner, 
samfundsgrupper og sektorer, der er mest 
berørt af omstillingen i betragtning af deres 
afhængighed af fossile brændstoffer, 
herunder kul, tørv og olieskifer eller 
drivhusgasintensive industriprocesser samt 
på grund af deres beskæftigelsesstruktur, 
men som har mindst kapacitet til at 
finansiere de fornødne investeringer. 
Mekanismen for retfærdig omstilling består 
af tre søjler: en fond for retfærdig 
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for retfærdig omstilling under InvestEU og 
en lånefacilitet for den offentlige sektor for 
at mobilisere yderligere investeringer til de 
berørte regioner.

omstilling, der gennemføres under delt 
forvaltning, en særlig ordning for retfærdig 
omstilling under InvestEU og en 
lånefacilitet for den offentlige sektor for at 
mobilisere yderligere investeringer til de 
berørte regioner.

__________________ __________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den offentlige sektor spiller en 
særlig rolle i omstillingen til en 
klimaneutral EU-økonomi. Det er 
nødvendigt at erkende, at komponenterne 
i en klimaneutral økonomi, såsom 
vedvarende energi, en bredere udvikling 
af kulstoffattige teknologier, tværsektoriel 
innovation og sociale investeringer har en 
værdi, der går ud over kortsigtede 
finansielle afkast, og at det er nødvendigt 
at behandle den særskilt. En af de 
vigtigste opgaver for den offentlige sektor 
er at træde til, når markedet svigter.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der bør oprettes en lånefacilitet for 
den offentlige sektor ("faciliteten"). Den 
udgør den tredje søjle i mekanismen for 
retfærdig omstilling og støtter offentlige 
enheder i deres investeringer. Sådanne 
investeringer bør opfylde de 
udviklingsbehov, der følger af de 
omstillingsudfordringer, der er beskrevet i 
de territoriale planer for retfærdig 

(4) Der bør oprettes en lånefacilitet for 
den offentlige sektor ("faciliteten"). Den 
udgør den tredje søjle i mekanismen for 
retfærdig omstilling og støtter offentlige 
enheder i deres investeringer. Sådanne 
investeringer bør opfylde de 
udviklingsbehov, der følger af de 
omstillingsudfordringer, der er beskrevet i 
de territoriale planer for retfærdig 
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omstilling, som Kommissionen har 
vedtaget. De aktiviteter, der påtænkes at 
yde støtte til, bør være i overensstemmelse 
med og supplere dem, der støttes under de 
to andre søjler i mekanismen for retfærdig 
omstilling.

omstilling, som Kommissionen har 
godkendt. De aktiviteter, der påtænkes at 
yde støtte til, bør være i overensstemmelse 
med og supplere dem, der støttes under de 
to andre søjler i mekanismen for retfærdig 
omstilling.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, bør faciliteten 
dække en bred vifte af investeringer, på 
betingelse af at de bidrager til at opfylde 
udviklingsbehovene i forbindelse med 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
som beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. De investeringer, der 
støttes, kan omfatte energi- og 
transportinfrastruktur, fjernvarmenet, grøn 
mobilitet, intelligent affaldshåndtering, ren 
energi, energibesparende foranstaltninger, 
herunder renovering og ombygning af 
bygninger, støtte til omstillingen til en 
cirkulær økonomi, landskabsretablering 
og dekontaminering af jord samt 
opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
herunder socialt boligbyggeri. 
Infrastrukturudvikling kan også omfatte 
løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for katastrofer. 
En omfattende investeringstilgang bør især 
fremmes i områder med betydelige 
omstillingsbehov. Investeringer i andre 
sektorer kan også støttes, hvis de er i 
overensstemmelse med de vedtagne 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 
midler til rådighed for offentlige enheder, 
der er nødvendige for at imødegå de 

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, bør faciliteten 
dække en bredere vifte af investeringer 
sammenlignet med den første søjle, på 
betingelse af at de bidrager til at opfylde de 
sociale, økonomiske og de arbejds-, 
energisikkerheds- eller miljømæssige 
udviklingsbehov i forbindelse med 
Unionens 2030-mål for klima og energi 
og omstillingen til en klimaneutral 
økonomi senest i 2050, som beskrevet i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Denne omstilling har til formål at skabe 
afkobling fra ressourceforbrug og 
eliminere nettoemissioner af 
drivhusgasser samt andre skadelige 
virkninger på menneskers sundhed og 
miljøet, bl.a. i forbindelse med 
forringelsen af biodiversiteten og 
økosystemerne, overforbrug af ressourcer 
eller kemisk forurening. 
Støttemekanismen bør undgå at øge de 
økonomiske forskelle mellem EU's 
regioner yderligere og bør i stedet 
fokusere på at styrke den sociale 
samhørighed blandt alle EU-borgere. De 
investeringer, der støttes, kan omfatte 
energi- og transportinfrastruktur, 
fjernvarmesystemer, grøn og bæredygtig 
mobilitet, intelligent affaldshåndtering, ren 
energi, kulstoffattig energi og 
energibesparende foranstaltninger, 
herunder renovering og ombygning af 
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sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer som følge af deres tilpasning 
til klimaomstillingen. For at medvirke til at 
identificere investeringer med en særligt 
positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, kan EU's 
klassificeringssystem for miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter 
benyttes.

bygninger, investering i forsknings- og 
innovationsaktiviteter, støtte til 
omstillingen til en cirkulær økonomi, 
miljøinfrastruktur i byområder, 
beskyttelse af kulturel og historisk arv 
samt opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
herunder socialt boligbyggeri. 
Infrastrukturudvikling kan også omfatte 
løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for katastrofer. 
Investeringer kan også omfatte 
renovering og rensning af jord, 
medmindre de falder ind under 
erstatningsansvaret for miljøskader i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, jf. artikel 191 i 
TEUF. En omfattende investeringstilgang 
bør især fremmes i områder med 
betydelige omstillingsbehov. Investeringer 
i andre sektorer kan også støttes, hvis de er 
i overensstemmelse med de vedtagne 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 
midler til rådighed for den offentlige 
sektor, der er nødvendige for at imødegå 
de sociale, økonomiske og miljømæssige 
samt energisikkerhedsmæssige 
udfordringer som følge af deres tilpasning 
til klimaomstillingen og for at sikre 
langsigtede jobmuligheder for de 
arbejdstagere, der er ramt af den 
økonomiske omstrukturering. For at 
medvirke til at identificere investeringer 
med en særligt positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, kan EU's 
klassificeringssystem for miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter 
benyttes.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Projekter, der involverer naturgas, 
bør være berettiget til støtte, forudsat at 
sådanne investeringer anvendes som 
overgangsteknologi til erstatning af kul, 
brunkul, tørv, olieskifer, indtil andre 
emissionsfri og innovative teknologier 
fuldt ud er udnyttet i et omfang, der er 
tilstrækkeligt til at sikre kontinuitet i 
energiforsyningen og -sikkerheden, og til 
overkommelige energipriser, og som viser, 
at det medfører betydelige reduktioner i 
drivhusgasemissionerne og tillader en 
yderligere anvendelse af vedvarende gas. 
Sådanne investeringer skulle være 
nødvendige for gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig 
omstilling, der er udarbejdet i henhold til 
artikel 7 [FRO], og udvise 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet frem til 2050.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) For at undgå strandede aktiver og 
sikre, at de offentlige midler anvendes på 
den mest omkostningseffektive måde, bør 
de modtagende projekter have en varig 
grøn, bæredygtig effekt og bidrage til at 
opnå klimaneutralitet senest i 2050.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) Omstilling til klimaneutralitet 
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giver også nye økonomiske muligheder. 
Omstillingen til en økonomi, der er 
baseret på vedvarende energi, indebærer 
et betydeligt potentiale til jobskabelse, der 
- hvis det udnyttes rigtigt - i sidste ende 
kan føre til høje beskæftigelsesniveauer i 
de områder, der på nuværende tidspunkt 
er afhængige af fossile brændstoffer. 
Skiftet 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 tidligere mineområder 
til produktion og lagring af vedvarende 
energi og opførelse af infrastruktur til 
vedvarende energi sådanne steder eller i 
de tilstødende områder kan skabe grønne 
arbejdspladser i samfundene. Endvidere 
kan en sådan omlægning bidrage til 
energisikkerhed og modstandsdygtighed 
baseret på en model med et decentraliseret 
energisystem.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5d) De støttede investeringer, der 
navnlig omfatter energieffektivitet, 
affaldshåndtering og 
spildevandshåndtering i 
overensstemmelse med affaldshierarkiet, 
kan gennemføres med succes gennem 
offentlig-private partnerskaber. 
Faciliteten bør derfor omfatte offentlig-
private partnerskaber. En privat enhed, 
uanset om den tilhører en offentlig sektor 
eller ej, der har indgået et langsigtet 
offentligt-privat partnerskab med et 
offentligt organ for at gennemføre et 
projekt, der opfylder kriterierne i denne 
forordning, bør være en støtteberettiget 
modtager af faciliteten. Det forhold, at 
den indgår i et offentlig-privat 
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partnerskab med et offentligt organ, bør 
være konstituerende for public service 
opgaven.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør opstilles specifikke 
kriterier for støtteberettigelse og tildeling i 
arbejdsprogrammet og indkaldelsen af 
forslag. I disse kriterier for 
støtteberettigelse og tildeling bør der tages 
hensyn til projektets relevans set i lyset af 
de udviklingsbehov, der er beskrevet i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
det overordnede mål om at fremme 
regional og territorial konvergens samt 
tilskudsdelens betydning for projektets 
levedygtighed. EU-støtte, der oprettes ved 
denne forordning, bør således kun stilles til 
rådighed for medlemsstater, der har mindst 
én territorial plan for retfærdig omstilling. I 
arbejdsprogrammet og indkaldelser af 
forslag vil der også blive taget hensyn til 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som medlemsstaterne 
forelægger for at sikre sammenhæng og 
konsekvens på tværs af alle mekanismens 
søjler.

(14) I tilfælde af, at efterspørgslen 
overstiger de finansieringsmidler, der er 
afsat nationalt, bør der opstilles specifikke 
kriterier for støtteberettigelse og tildeling i 
arbejdsprogrammet og indkaldelsen af 
forslag. I disse kriterier for 
støtteberettigelse og tildeling bør der tages 
hensyn til projektets muligheder for at 
opfylde målene og de udviklingsbehov, der 
er beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, det overordnede mål 
om at fremme regional og territorial 
konvergens tillige med den samlede 
virkning for det regionale arbejdsmarked 
samt tilskudsdelens betydning for 
projektets levedygtighed. EU-støtte, der 
oprettes ved denne forordning, bør således 
kun stilles til rådighed for medlemsstater, 
der har mindst én territorial plan for 
retfærdig omstilling. I arbejdsprogrammet 
og indkaldelser af forslag vil der også blive 
taget hensyn til de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, som medlemsstaterne 
forelægger for at sikre sammenhæng og 
konsekvens på tværs af alle mekanismens 
søjler.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) I betragtning af 
tilskudskomponentens relativt lave niveau 
kunne det ske, at der i forbindelse med en 
række projekter er en utilstrækkelig strøm 
af egne indtægter til, at projektet kan 
nøjes med at få støtte fra faciliteten. Dette 
kunne føre til, at den forventede 
absorption ikke finder sted i mindre 
udviklede regioner, hvor mindre 
velstående offentlige sektorer kunne 
opleve vanskeligheder med 
samfinansiering. Derfor ville 
støtteberettigede projekter kunne 
kombinere støtte under andre EU-
programmer.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Medlemsstaterne kan ikke selv i 
tilstrækkelig grad opnå målet med denne 
forordning, nemlig at mobilisere offentlige 
investeringer i de områder, som er hårdest 
ramt af overgangen til klimaneutralitet, ved 
at tilgodese de tilsvarende 
udviklingsbehov. Dette skyldes først og 
fremmest de offentlige enheders 
vanskeligheder med at støtte investeringer, 
som ikke generer en tilstrækkelig 
tilstrømning af egne indtægter og ikke 
gavner de områder, der er hårdest ramt af 
klimaomstillingen, uden støtte fra EU og 
behovet for en sammenhængende ramme 
for gennemførelse under direkte 
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, 

(22) Medlemsstaterne kan ikke selv i 
tilstrækkelig grad opnå målet med denne 
forordning, nemlig at mobilisere offentlige 
investeringer i de områder, som er hårdest 
ramt af overgangen til klimaneutralitet, ved 
at tilgodese de tilsvarende 
udviklingsbehov. Dette skyldes først og 
fremmest de offentlige enheders 
vanskeligheder med at støtte investeringer, 
som gavner de områder, der er hårdest 
ramt af klima- og energiomstillingen, men 
som ikke generer en tilstrækkelig 
tilstrømning af egne indtægter og ikke ville 
blive finansieret af projektpromotoren i 
samme tidsramme eller i samme omfang 
uden elementet af støtte fra EU's budget 
og behovet for en sammenhængende 
ramme for gennemførelse under direkte 
forvaltning. Eftersom målene for denne 
forordning bedre kan nås på EU-plan, kan 
Unionen vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
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end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

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 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Faciliteten yder støtte til fordel for de 
områder i Unionen, der står over for 
alvorlige sociale, miljømæssige og 
økonomiske udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen senest i 
2050.

Faciliteten yder støtte til fordel for de 
områder i Unionen, der står over for 
alvorlige sociale, miljømæssige, 
økonomiske og energisikkerhedsmæssige 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod Unionens 
2030-mål for klima og energi og en 
klimaneutral økonomi senest i 2050.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "støttemodtager": en juridisk enhed 
i den offentlige sektor, der er etableret i en 
medlemsstat som et offentligretligt organ 
eller som et privatretligt organ, der har fået 
overdraget en offentlig 
tjenesteydelsesopgave, med hvilken der er 
indgået en tilskudsaftale under faciliteten

2. "støttemodtager": en juridisk enhed 
i den offentlige sektor, der er etableret i en 
medlemsstat som et offentligretligt organ 
eller som et privatretligt organ, der har fået 
overdraget opgaven med at gennemføre et 
offentligt-privat partnerskab eller en 
anden offentlig tjenesteydelsesopgave, 
med hvilken der er indgået en 
tilskudsaftale under faciliteten

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "finansieringspartnere": EIB, andre 
internationale finansielle institutioner, 
nationale erhvervsfremmende banker og 
finansielle institutter, med hvilke 
Kommissionen underskriver en 
administrativ aftale om samarbejde inden 
for faciliteten

3. "finansieringspartnere": EIB, andre 
internationale finansielle institutioner, 
nationale og regionale erhvervsfremmende 
banker og finansielle institutter, med hvilke 
Kommissionen underskriver en 
administrativ aftale om samarbejde inden 
for faciliteten

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. "additionalitet": støtte til 
projekter, der ikke genererer en 
tilstrækkelig strøm af egne indtægter, og 
som ikke vil blive finansieret uden det 
element af tilskud, der ydes over EU-
budgettet, og som bidrager til de generelle 
mål i artikel 3.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det overordnede mål med 
faciliteten er at imødegå de alvorlige 
socioøkonomiske udfordringer i 
forbindelse med omstillingsprocessen hen 
imod en klimaneutral økonomi til fordel 
for de områder i Unionen, som er udpeget i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, der er udarbejdet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i forordning [FRO-forordningen].

1. Det overordnede mål med 
faciliteten er at imødegå de alvorlige 
socioøkonomiske udfordringer og 
muligheder i forbindelse med 
omstillingsprocessen hen imod Unionens 
2030-mål for klima og energi og en 
klimaneutral økonomi senest i 2050 i 
overensstemmelse med Parisaftalens mål 
og for at leve op til behovet for at styrke 
konkurrenceevnen til fordel for de 
områder i Unionen, som er udpeget i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
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forordning [FRO-forordningen].

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Faciliteten skal have det specifikke 
mål at øge den offentlige sektors 
investeringer, som tilgodeser 
udviklingsbehovene i de regioner, der er 
udpeget i de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, ved at lette finansieringen af 
projekter, der ikke genererer en 
tilstrækkelig tilstrømning af egne 
indtægter, og som ikke finansieres uden 
den tilskudsdel, der ydes over EU-
budgettet.

2. Faciliteten skal have det specifikke 
mål at øge den offentlige sektors 
investeringer, som støtter foranstaltninger 
og løsninger, der sikrer en retfærdig, 
effektiv og prisoverkommelig 
energiomstilling og tilgodeser 
udviklingsbehovene i de regioner, der er 
udpeget i de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, ved at lette finansieringen af 
projekter, der er i overensstemmelse med 
Unionens klimamål, skaber bæredygtig 
beskæftigelse på lang sigt, men som ikke 
genererer en tilstrækkelig tilstrømning af 
egne indtægter, og som ikke finansieres 
uden den tilskudsdel, der ydes over EU-
budgettet.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at nå det specifikke mål, der er 
omhandlet i stk. 2, sigter denne forordning 
også mod at yde rådgivningsbistand til 
forberedelse, udvikling og gennemførelse 
af støtteberettigede projekter, om 
nødvendigt. Denne rådgivningsbistand 
ydes i overensstemmelse med de regler og 
gennemførelsesmetoder for InvestEU-
rådgivningsplatformen, der er fastlagt ved 
artikel [20] i forordning [InvestEU-
forordningen].

3. For at nå det specifikke mål, der er 
omhandlet i stk. 2, sigter denne forordning 
også mod at yde rådgivningsbistand til 
vurdering af støtteberettigelse, 
forberedelse, udvikling og gennemførelse 
af støtteberettigede projekter, om 
nødvendigt. Denne rådgivningsbistand 
ydes i overensstemmelse med de regler og 
gennemførelsesmetoder for InvestEU-
rådgivningsplatformen, der er fastlagt ved 
artikel [20] i forordning [InvestEU-
forordningen].
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Projekterne skal have en målbar 
effekt på de alvorlige sociale, økonomiske 
eller miljømæssige udfordringer, der følger 
af omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi, og være til gavn for 
de områder, der er udpeget i en territorial 
plan for retfærdig omstilling, også selv om 
projekterne ikke er placeret i disse områder

a) Projekterne skal have en målbar 
effekt på de alvorlige sociale, økonomiske, 
arbejdsmæssige, 
energisikkerhedsmæssige eller 
miljømæssige udfordringer, der følger af 
omstillingsprocessen hen imod Unionens 
2030-mål for klima og energi og en 
klimaneutral økonomi senest i 2050, og 
gavne de områder, der er udpeget i en 
territorial plan for retfærdig omstilling, 
også selv om projekterne ikke er placeret i 
disse områder

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projekterne må ikke modtage støtte 
under andre EU-programmer

udgår

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, der omfatter naturgas, anses 
for at være støtteberettigede, forudsat at 
sådanne investeringer er nødvendige for 
gennemførelsen af de territoriale planer 
for retfærdig omstilling, der er udarbejdet 
i henhold til artikel 7 [FRO] og under 
følgende behørigt begrundede 
omstændigheder:
a) investeringerne finder sted i territorier, 
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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
b) investeringerne bidrager til Unionens 
miljømål vedrørende afbødning af og 
tilpasning til klimaforandringer ved at 
fremskynde udfasningen af kul, brunkul, 
tørv eller olieskifer
c) investeringerne 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 24

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset kriterierne i finansforordningens 
artikel 197 er det kun juridiske enheder i 
den offentlige sektor, der er etableret i en 
medlemsstat som et offentligretligt organ 
eller som et privatretligt organ, der har fået 

Uanset kriterierne i finansforordningens 
artikel 197 må kun juridiske enheder, der 
er etableret i en medlemsstat som et 
offentligretligt organ eller som et 
privatretligt organ, der har fået overdraget 
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overdraget en offentlig 
tjenesteydelsesopgave, at ansøge om at 
blive omfattet af denne forordning som 
potentielle støttemodtagere.

gennemførelsen af et offentlig-privat 
partnerskab (OPP) eller en anden 
offentlig tjenesteydelsesopgave, ansøge om 
at blive omfattet af denne forordning som 
potentielle støttemodtagere.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilskudsbeløbet må ikke overstige 
15 % af det lån, der ydes af 
finansieringspartneren under denne 
facilitet. For projekter i regioner på 
NUTS 2-niveau med et BNP pr. indbygger, 
der ikke overstiger 75 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27, jf. artikel 
[102, stk. 2,] i forordning [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], må 
tilskudsbeløbet ikke overstige 20 % af det 
lån, der ydes af finansieringspartneren.

2. Tilskudsbeløbet må ikke overstige 
15 % af det lån, der ydes af 
finansieringspartneren under denne 
facilitet. For projekter i regioner på 
NUTS 2-niveau med et BNP pr. indbygger, 
der ikke overstiger 75 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27, jf. artikel 
[102, stk. 2,] i forordning [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], må 
tilskudsbeløbet ikke overstige 25 % af det 
lån, der ydes af finansieringspartneren. For 
projekter i regioner på NUTS 2-niveau 
med et BNP pr. indbygger, der ikke 
overstiger 75 % og 100 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27, jf. artikel 
[102, stk. 2,] i forordning [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], som 
i programmeringsperioden 2014-2020 
blev klassificeret som mindre udviklede 
regioner, må tilskudsbeløbet ikke 
overstige 25 % af det lån, der ydes af 
finansieringspartneren.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over de grunde, der er anført i 
artikel 131, stk. 4, i finansforordningen, og 
efter høring af finansieringspartneren, kan 
tilskudsbeløbet nedsættes eller 

1. Ud over de grunde, der er anført i 
artikel 131, stk. 4, i finansforordningen, og 
efter høring af finansieringspartneren, kan 
tilskudsbeløbet nedsættes eller 
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tilskudsaftalen opsiges, hvis den 
økonomisk set vigtigste kontrakt om 
levering, bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser ikke er blevet underskrevet 
inden for to år fra datoen for 
undertegnelsen af tilskudsaftalen, såfremt 
indgåelsen af en sådan kontrakt var 
påtænkt i henhold til tilskudsaftalen.

tilskudsaftalen opsiges, hvis den 
økonomisk set vigtigste kontrakt om 
levering, bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser ikke er blevet underskrevet 
inden for tre år fra datoen for 
undertegnelsen af tilskudsaftalen, såfremt 
indgåelsen af en sådan kontrakt var 
påtænkt i henhold til tilskudsaftalen.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Udvælgelse af andre finansielle partnere 

end EIB
Kommissionen fastsætter betingelserne og 
procedurerne for udvælgelse af andre 
finansielle partnere end EIB. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
proceduren i artikel 5 i forordning (EU) 
nr. 182/2011.
Andre finansieringspartnere end EIB, 
som har bestået søjlevurderingen i 
finansforordningens artikel 154, er 
berettigede til at gennemføre faciliteten.
Betingelserne for støtteberettigelse for 
udvælgelse af andre finansielle partnere 
end EIB skal afspejle facilitetens mål. Ved 
udvælgelsen af finansieringspartnere skal 
Kommissionen navnlig tage hensyn til 
finansieringspartnernes kapacitet til at:
a) maksimere EU-tilskuddets virkning ved 
hjælp af egne indtægter
b) sikre en passende geografisk spredning 
af faciliteten og muliggøre finansiering af 
mindre projekter
c) sikre gennemsigtighed og offentlig 
adgang til oplysninger om hvert projekt
d) sikre, at de projekter, der udvælges til 
støtte under faciliteten, er i 
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overensstemmelse med facilitetens mål og 
Unionens 2030-mål for klima- og 
energineutral økonomi inden 2050
e) integrere analysen af miljømæssige, 
klimamæssige, sociale og ledelsesmæssige 
faktorer i udvælgelsen og evalueringen af 
projekter.
Kommissionen offentliggør resultaterne 
af udvælgelsen.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 17 med 
henblik på at ændre bilag II ved at ændre 
de indikatorer, der er omhandlet i stk. 1.

3. Hvis det af den foreløbige 
midtvejsevaluering i henhold til artikel 15, 
stk. 2, fremgår, at indikatorerne i bilag II 
ikke giver mulighed for en korrekt 
vurdering af faciliteten, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 17 med henblik på at ændre 
bilag II ved at ændre de indikatorer, der er 
omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Gennemsigtighed

1. Modtagerne skal af hensyn til 
offentligheden og en omfattende 
videreanvendelse af den offentlige sektor 
og offentligt finansierede oplysninger i 
hele Unionen sikre gennemsigtighed med 
hensyn til de foranstaltninger, der 
iværksættes i henhold til dette instrument. 
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De offentliggør online i åbne, 
maskinlæsbare formater, jf. artikel 5, stk. 
1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2019/1024, relevante oplysninger 
om finansierede projekter, såsom 
beskrivelse af projektet, 
konsekvensanalyser, evaluering og 
revisionsberetninger.
2. Finansieringspartnerne 
offentliggør alle relevante oplysninger om 
hvert projekt, der finansieres, og gør dem 
offentligt tilgængelige på deres websted, 
uden at det berører de gældende EU-
regler eller nationale regler om 
fortroligheds- og tavshedspligt.
3. Kommissionen sørger for, at 
oplysninger om modtagere offentliggøres, 
jf. finansforordningens artikel 38 .

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midtvejsevalueringen af faciliteten 
skal foretages senest den 30. juni 2025, når 
der forventes at foreligge tilstrækkelig 
information om gennemførelsen af 
faciliteten. Evalueringen skal især vise, 
hvordan den EU-støtte, der ydes under 
faciliteten, har bidraget til at tilgodese 
behovene i de områder, der gennemfører de 
territoriale planer for retfærdig omstilling.

2. Midtvejsevalueringen af faciliteten 
skal foretages senest den 30. juni 2025, når 
der forventes at foreligge tilstrækkelig 
information om gennemførelsen af 
faciliteten. Evalueringen skal især vise, 
hvordan den EU-støtte, der ydes under 
faciliteten, har bidraget til at tilgodese 
behovene i de områder, der gennemfører de 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Den skal også omfatte en analyse af, 
hvordan den EU-støtte, der ydes under 
faciliteten, har bidraget til at opfylde EU's 
politiske mål for bæredygtighed, navnlig 
Unionens 2030-mål for klima og energi 
og omstillingen til en klimaneutral 
økonomi i Unionen senest i 2050.

Ændringsforslag 31
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Antal bevarede arbejdspladser

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Antallet af nye arbejdspladser, der 
er skabt

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 7 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7c. Virkningerne for det støttede 
områdes BNP
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til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lånefaciliteten for den offentlige 
sektor under mekanismen for retfærdig omstilling 
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Ordfører for udtalelse: Cristina Maestre Martín De Almagro

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 20191 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 
målsætningen om at opnå klimaneutralitet i 
EU senest i 2050 på en effektiv og 
retfærdig måde blev der i den europæiske 
grønne pagt bebudet en mekanisme for 
retfærdig omstilling, der skal sættes ind for 
at imødegå de klimamæssige udfordringer, 
uden at nogen lades i stikken. De mest 
sårbare regioner og mennesker er også 
dem, der er mest eksponeret for 
konsekvenserne af klimaforandringer og 
miljøforringelse. Samtidig vil det kræve 

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 20191 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 
målsætningen om at nå Unionens 2030-
mål for klima og energi samt opnå 
klimaneutralitet i EU senest i 2050 på en 
effektiv og retfærdig måde blev der i den 
europæiske grønne pagt bebudet en 
mekanisme for retfærdig omstilling, der 
skal yde bistand og sættes ind for at 
imødegå de klimamæssige udfordringer, 
uden at nogen lades i stikken. De mest 
sårbare regioner og mennesker er også 
dem, der er mest eksponeret for 
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betydelige strukturelle ændringer at 
forvalte omstillingen.

konsekvenserne af klimaforandringer og 
miljøforringelse, hvilket fører til 
affolkning af de pågældende regioner. 
Samtidig vil det kræve betydelige 
strukturelle ændringer at forvalte 
omstillingen, hvilket vil kræve ambitiøs 
finansiering fra Unionen, og selv om 
medlemsstaterne har forskellige 
udgangspunkter, er de mindst udviklede 
regioner, regioner i den yderste periferi, 
bjergområder, øer, tyndt befolkede 
områder, landdistrikter samt 
fjerntliggende og geografisk ugunstigt 
stillede områder med en lille befolkning 
de regioner, hvor omstillingen i energi til 
klimaneutralitet er vanskeligere at 
gennemføre.

__________________ __________________
1 COM(2019) 640 final. 1 COM(2019) 640 final.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kommissionen vedtog den 14. 
januar 2020 en meddelelse om en 
investeringsplan2 for den europæiske 
grønne pagt, hvorved der oprettes en 
mekanisme for retfærdig omstilling, som 
skal fokusere på de regioner og sektorer, 
der er mest berørt af omstillingen i 
betragtning af deres afhængighed af fossile 
brændstoffer, herunder kul, tørv og 
olieskifer eller drivhusgasintensive 
industriprocesser, men som har mindst 
kapacitet til at finansiere de fornødne 
investeringer. Mekanismen for retfærdig 
omstilling består af tre søjler: en fond for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under delt forvaltning, en særlig ordning 
for retfærdig omstilling under InvestEU og 
en lånefacilitet for den offentlige sektor for 
at mobilisere yderligere investeringer til de 
berørte regioner.

(2) Kommissionen vedtog den 14. 
januar 2020 en meddelelse om en 
investeringsplan for den europæiske 
grønne pagt, hvorved der oprettes en 
mekanisme for retfærdig omstilling, som 
skal fokusere på de regioner, mennesker 
og sektorer, der er mest berørt af 
omstillingen i betragtning af deres 
afhængighed af fossile brændstoffer, 
herunder kul, tørv og olieskifer eller 
drivhusgasintensive industriprocesser, men 
som har mindst kapacitet til at finansiere de 
fornødne investeringer. Mekanismen for 
retfærdig omstilling består af tre søjler: en 
fond for retfærdig omstilling, der 
gennemføres under delt forvaltning, en 
særlig ordning for retfærdig omstilling 
under InvestEU og en lånefacilitet for den 
offentlige sektor for at mobilisere 
yderligere investeringer til de berørte 
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regioner.

__________________ __________________
2 COM(2020) 21 final. 2 COM(2020) 21 final.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l Kommissionen vedtog forslaget om 
oprettelse af en fond for retfærdig 
omstilling den 14. januar 20203. Med 
henblik på en bedre programmering og 
gennemførelse af fonden skal der vedtages 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der skal fastlægge de vigtigste trin og 
frister i omstillingsprocessen og kortlægge, 
hvilke geografiske områder der påvirkes 
mest negativt af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi, og som har mindst 
kapacitet til at imødegå de udfordringer, 
som omstillingen vil indebære.

(3) Kommissionen vedtog forslaget om 
oprettelse af en fond for retfærdig 
omstilling den 14. januar 20203. Med 
henblik på en bedre programmering og 
gennemførelse af fonden skal der vedtages 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der skal fastlægge de vigtigste trin og 
frister i omstillingsprocessen mod at nå 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 11, i forordning (EU) 2018/19993a, 
og kortlægge, hvilke geografiske områder 
der påvirkes mest negativt af omstillingen 
til en klimaneutral økonomi inden 2050, og 
som har mindst kapacitet til at imødegå de 
udfordringer, som den sociale og 
miljømæssige omstilling vil indebære. 
Partnerskabsprincippet bør finde 
anvendelse i forbindelse med 
udarbejdelse, gennemførelse, overvågning 
og evaluering af de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, jf. artikel [7] i 
forordning [FRO-forordningen].

__________________ __________________
3 COM(2020) 22 final. 3 COM(2020) 22 final.

3a 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 og om ophævelse af 
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der bør oprettes en lånefacilitet for 
den offentlige sektor ("faciliteten"). Den 
udgør den tredje søjle i mekanismen for 
retfærdig omstilling og støtter offentlige 
enheder i deres investeringer. Sådanne 
investeringer bør opfylde de 
udviklingsbehov, der følger af de 
omstillingsudfordringer, der er beskrevet i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som Kommissionen har 
vedtaget. De aktiviteter, der påtænkes at 
yde støtte til, bør være i overensstemmelse 
med og supplere dem, der støttes under de 
to andre søjler i mekanismen for retfærdig 
omstilling.

(4) Der bør oprettes en lånefacilitet for 
den offentlige sektor ("faciliteten"). Den 
udgør den tredje søjle i mekanismen for 
retfærdig omstilling og støtter offentlige 
enheder i deres investeringer. Sådanne 
investeringer bør opfylde de 
udviklingsbehov, der følger af de 
omstillingsudfordringer, der er beskrevet i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som Kommissionen har 
vedtaget under behørig hensyntagen til de 
særlige forhold og det potentiale, der 
ligger i det område, der skal udvikles. De 
aktiviteter, der påtænkes at yde støtte til, 
bør være i overensstemmelse med, 
supplere og sikre synergier med dem, der 
støttes under de to andre søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling. 
Sådanne aktiviteter bør også være i 
overensstemmelse med 
emissionsreduktionsmålene for 2030 og 
have til formål at opnå en klimaneutral 
økonomi inden 2050.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, bør faciliteten 
dække en bred vifte af investeringer, på 
betingelse af at de bidrager til at opfylde 
udviklingsbehovene i forbindelse med 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes mest negativt af omstillingen, bør 
faciliteten dække en bred vifte af 
investeringer, på betingelse af at de 
bidrager til at opfylde udviklingsbehovene 
i forbindelse med Unionens 2030-mål for 
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som beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. De investeringer, der 
støttes, kan omfatte energi- og 
transportinfrastruktur, fjernvarmenet, 
grøn mobilitet, intelligent 
affaldshåndtering, ren energi, 
energibesparende foranstaltninger, 
herunder renovering og ombygning af 
bygninger, støtte til omstillingen til en 
cirkulær økonomi, landskabsretablering og 
dekontaminering af jord samt 
opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
herunder socialt boligbyggeri. 
Infrastrukturudvikling kan også omfatte 
løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for 
katastrofer. En omfattende 
investeringstilgang bør især fremmes i 
områder med betydelige omstillingsbehov. 
Investeringer i andre sektorer kan også 
støttes, hvis de er i overensstemmelse med 
de vedtagne territoriale planer for 
retfærdig omstilling. Ved at støtte 
investeringer, der ikke genererer 
tilstrækkelige indtægter, har faciliteten til 
formål at stille yderligere midler til 
rådighed for offentlige enheder, der er 
nødvendige for at imødegå de sociale, 
økonomiske og miljømæssige udfordringer 
som følge af deres tilpasning til 
klimaomstillingen. For at medvirke til at 
identificere investeringer med en særligt 
positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, kan 
EU's klassificeringssystem for 
miljømæssigt bæredygtige økonomiske 
aktiviteter benyttes.

klima og energi og omstillingen til en 
klimaneutral økonomi i Unionen senest i 
2050, som beskrevet i de territoriale planer 
for retfærdig omstilling. De investeringer, 
der støttes, kan omfatte intelligente 
energisystemer, en miljøvenlig og 
dekarboniseret 
transportsektorinfrastruktur, højeffektive 
fjernvarmenet, CO2-neutral intelligent og 
bæredygtig mobilitet, investeringer i 
forskning og innovation, herunder på 
universiteter og i offentlige 
forskningsinstitutioner, fremme af 
overførsel af avancerede og 
markedsmodne teknologier, investeringer 
i digitalisering, digital innovation og 
digital konnektivitet, herunder digitalt 
landbrug og præcisionslandbrug, 
affaldshåndtering i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet, reduktion af 
drivhusgasemissioner, ren energi og 
energibesparende foranstaltninger, 
herunder renovering og ombygning af 
bygninger, støtte til omstillingen til en 
cirkulær økonomi, bekæmpelse af 
affolkningen, landskabsretablering og 
dekontaminering af jord, når "forureneren 
betaler"-princippet ikke kan anvendes, 
samt opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
herunder socialt boligbyggeri, samt digital 
dækning af regionerne og forbedring af 
bredbåndsforbindelser. Alle projekter, der 
finansieres, bør være i overensstemmelse 
med 2030-klimamålene, så Kommissionen 
skal sikre, at alle disse projekter er på 
linje med emissionsreduktionsmålet. 
Foranstaltninger vedrørende 
infrastruktur kan også omfatte løsninger, 
der fører til større modstandsdygtighed 
over for katastrofer og koordinering af 
kriseberedskab, navnlig i de regioner, der 
i de seneste år har været hårdt ramt af 
ekstreme vejrforhold. En omfattende 
investeringstilgang bør især fremmes i 
områder med betydelige omstillingsbehov. 
Investeringer i andre sektorer kan også 
støttes, hvis de er i overensstemmelse med 
de vedtagne territoriale planer for 
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retfærdig omstilling, og idet de selv er 
blevet påvirket af klimaomstillingen, ikke 
har kunnet få støtte under første søjle i 
mekanismen for retfærdig omstilling, 
nemlig fonden for retfærdig omstilling. 
Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 
midler til rådighed for offentlige enheder, 
der er nødvendige for at imødegå de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer som følge af deres tilpasning 
til klimaomstillingen. Relevante lokale og 
regionale myndigheder, økonomiske 
partnere, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet i de berørte områder bør 
inddrages i fastlæggelsen af de 
investeringer, der støttes af faciliteten, i 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet som fastsat i 
artikel 6 i forordning (EU).../... [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. For 
at medvirke til at identificere investeringer 
med en særligt positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, bør EU's 
klassificeringssystem for miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter 
benyttes. Der bør også tages hensyn til de 
katastrofale følger af covid-19 i mange af 
Unionens regioner samt den ulige 
indvirkning af virusset for at sikre, at 
støtten går til de hårdest ramte regioner.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I sin indsats for at øge den 
økonomiske, territoriale og sociale 
samhørighed bør faciliteten også bidrage 
til at fjerne uligheder og fremme 
ligestilling mellem kønnene og integration 
af kønsaspektet samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
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som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), artikel 10 i 
TEUF og artikel 21 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. Alle interessenter på alle 
stadier af gennemførelsen af faciliteten 
bør forpligte sig til at fremme ligestilling 
og navnlig sikre, at der tages hensyn til 
indvirkningen på kvinder, da de er 
uforholdsmæssigt hårdt ramt af 
klimaændringer og omstillingsprocessen.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der bør også afsættes midler til 
rådgivningsbistand for at fremme 
forberedelsen, udviklingen og 
gennemførelsen af projekter.

(12) Der bør også afsættes midler til 
rådgivningsbistand og ekspertviden for at 
fremme forberedelsen, udviklingen og 
gennemførelsen af projekter.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre, at alle medlemsstater 
får mulighed for at drage fordel af 
tilskudsdelen, bør der oprettes en 
mekanisme til fastsættelse af øremærkede 
nationale andele, som skal overholdes i 
første fase, på grundlag af den 
fordelingsnøgle, der foreslås i forordningen 
om en fond for retfærdig omstilling. For at 
forene dette mål med behovet for at 
optimere de økonomiske virkninger af 
faciliteten og dens gennemførelse bør 
sådanne nationale tildelinger dog ikke 
øremærkes efter den 31. december 2024. 
Derefter bør de resterende midler, der er til 
rådighed til tilskudsdelen, stilles til 
rådighed uden nogen på forhånd tildelt 
national andel og på konkurrencemæssige 
vilkår på EU-plan, samtidig med at der 

(13) For at sikre, at alle medlemsstater 
får mulighed for at drage fordel af 
tilskudsdelen, bør der oprettes en 
mekanisme til fastsættelse af øremærkede 
nationale andele, som skal overholdes i 
første fase, på grundlag af den 
fordelingsnøgle, der foreslås i forordningen 
om en fond for retfærdig omstilling. Der 
bør tages hensyn til behovene i mindre 
udviklede regioner, som defineret i artikel 
102, stk. 2, i forordning [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] For at 
forene dette mål med behovet for at 
optimere de økonomiske virkninger af 
faciliteten og dens gennemførelse bør 
sådanne nationale tildelinger dog ikke 
øremærkes efter den 31. december 2024. 
Derefter bør de resterende midler, der er til 
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sikres forudsigelighed med hensyn til 
investeringer, og at der følges en tilgang, 
der er behovsbaseret og som tilgodeser 
regional konvergens.

rådighed til tilskudsdelen, stilles til 
rådighed uden nogen på forhånd tildelt 
national andel og på konkurrencemæssige 
vilkår på EU-plan, samtidig med at der 
sikres forudsigelighed med hensyn til 
investeringer, og at der følges en tilgang, 
der er behovsbaseret og som fremmer 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed, navnlig med prioritering af 
mindre udviklede regioner, der lider 
under lav offentlig investeringskapacitet.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør opstilles specifikke 
kriterier for støtteberettigelse og tildeling i 
arbejdsprogrammet og indkaldelsen af 
forslag. I disse kriterier for 
støtteberettigelse og tildeling bør der tages 
hensyn til projektets relevans set i lyset af 
de udviklingsbehov, der er beskrevet i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
det overordnede mål om at fremme 
regional og territorial konvergens samt 
tilskudsdelens betydning for projektets 
levedygtighed. EU-støtte, der oprettes ved 
denne forordning, bør således kun stilles til 
rådighed for medlemsstater, der har mindst 
én territorial plan for retfærdig omstilling. I 
arbejdsprogrammet og indkaldelser af 
forslag vil der også blive taget hensyn til 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som medlemsstaterne 
forelægger for at sikre sammenhæng og 
konsekvens på tværs af alle mekanismens 
søjler.

(14) Der bør opstilles specifikke 
kriterier for støtteberettigelse og tildeling i 
arbejdsprogrammet og indkaldelsen af 
forslag. I disse kriterier for 
støtteberettigelse og tildeling bør der tages 
hensyn til de relevante kriterier, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU).../... [forordning om 
fastlæggelse af en ramme til fremme af 
bæredygtige investeringer], projektets 
evne til at opfylde de mål og 
udviklingsbehov, der er beskrevet i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
bidraget til at nå Unionens 2030-mål for 
klima og energi og en klimaneutral 
økonomi i Unionen senest i 2050, det 
overordnede mål om at fremme 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed, reduktion af 
udviklingsgabet mellem regionerne samt 
tilskudsdelens betydning for projektets 
levedygtighed samt medlemsstaternes 
tilsagn om at forfølge klimamålene, som 
er fastsat i den grønne pagt. 
Kommissionen bør sikre, at ligestilling 
mellem kønnene og integrering af 
kønsaspektet tages i betragtning og 
fremmes i arbejdsprogrammet. EU-støtte, 
der oprettes ved denne forordning, bør 
således kun stilles til rådighed for 
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medlemsstater, der har mindst én territorial 
plan for retfærdig omstilling. I 
arbejdsprogrammet og indkaldelser af 
forslag vil der også blive taget hensyn til 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som medlemsstaterne 
forelægger for at sikre sammenhæng og 
konsekvens på tværs af alle mekanismens 
søjler.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Eftersom tilskudsdelen skal afspejle 
de forskellige udviklingsbehov i regionerne 
i de forskellige medlemsstater, bør denne 
støtte gradueres. Set i lyset af at enheder i 
den offentlige sektor i mindre udviklede 
regioner, som defineret i artikel 102, stk. 2, 
i forordning [den nye forordning om fælles 
bestemmelser], som regel har ringere 
offentlig investeringskapacitet, bør de 
tilskudssatser, der anvendes på lån til 
sådanne enheder, være tilsvarende højere.

(16) Eftersom tilskudsdelen skal afspejle 
de forskellige udviklingsbehov i regionerne 
i de forskellige medlemsstater samt disse 
regioners overholdelse af målene for 
reduktion af drivhusgasemissioner, bør 
denne støtte gradueres. Set i lyset af at 
enheder i den offentlige sektor i mindre 
udviklede regioner, som defineret i artikel 
102, stk. 2, i forordning [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], i de 
fjerntliggende regioner som defineret i 
artikel 349 i TEUF og i tyndt befolkede og 
affolkede landdistrikter som regel har 
ringere offentlig investeringskapacitet, bør 
de tilskudssatser, der anvendes på lån til 
sådanne enheder, være tilsvarende højere.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at fremskynde gennemførelsen 
og sikre, at midlerne udnyttes rettidigt, bør 
denne forordning indeholde specifikke 
garantier, der skal indgå i tilskudsaftalerne. 
I betragtning af dette mål bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet kunne nedsætte 
eller ophæve enhver EU-støtte i tilfælde af 

(18) For at fremskynde gennemførelsen 
og sikre, at midlerne udnyttes rettidigt, bør 
denne forordning indeholde specifikke 
garantier, der skal indgå i tilskudsaftalerne. 
I betragtning af dette mål bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet kunne nedsætte 
eller ophæve enhver EU-støtte i tilfælde af 
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alvorlig mangel på fremskridt i 
gennemførelsen af projektet. 
Finansforordningen fastsætter regler for 
gennemførelsen af EU-budgettet. For at 
sikre sammenhæng i gennemførelsen af 
Unionens finansieringsprogrammer bør 
finansforordningen finde anvendelse på 
tilskudsdelen og på midlerne til 
rådgivningsbistand under denne facilitet.

alvorlig mangel på fremskridt i 
gennemførelsen af projektet, eller hvis det 
fastsatte mål om emissionsbegrænsning 
ikke nås. Kommissionen bør efter at have 
underrettet den pågældende medlemsstat 
om nedsættelsen eller ophøret af EU-
støtten meddele Rådet og Europa-
Parlamentet grundene til nedsættelsen 
eller ophøret. Finansforordningen 
fastsætter regler for gennemførelsen af EU-
budgettet. For at sikre sammenhæng i 
gennemførelsen af Unionens 
finansieringsprogrammer bør 
finansforordningen finde anvendelse på 
tilskudsdelen og på midlerne til 
rådgivningsbistand under denne facilitet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder 
herunder svig, tilbagesøgning af tabte, 
uberettiget udbetalte eller ukorrekt 
anvendte midler og efter 
omstændighederne ved anvendelse af 
administrative sanktioner, jf. 
finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/2013, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/95, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 og forordning 
(EU) 2017/1939. Navnlig kan Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96 og forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet for at fastslå, om der er 
tale om svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader Unionens 
finansielle interesser. Den Europæiske 

(19) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder 
herunder svig, tilbagesøgning af tabte, 
uberettiget udbetalte eller ukorrekt 
anvendte midler og efter 
omstændighederne ved anvendelse af 
administrative sanktioner, jf. 
finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/2013, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/95, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 og forordning 
(EU) 2017/1939. Alle konstaterede 
uregelmæssigheder bør meddeles Europa-
Parlamentet og Rådet. Navnlig kan Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96 og forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet for at fastslå, om der er 
tale om svig, korruption eller andre 
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Anklagemyndighed (EPPO) kan som 
fastsat i forordning (EU) 2017/1939 
efterforske og retsforfølge strafbare 
handlinger, der skader Unionens finansielle 
interesser, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2017/1371. I henhold 
til finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, EPPO, for så vidt 
angår de medlemsstater, der deltager i det 
forstærkede samarbejde i henhold til 
forordning (EU) 2017/1939, og Den 
Europæiske Revisionsret (ECA) de 
fornødne rettigheder og den fornødne 
adgang og sikre, at tredjeparter, der er 
involveret i gennemførelsen af EU-midler, 
gives tilsvarende rettigheder.

ulovlige forhold, der skader Unionens 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan som 
fastsat i forordning (EU) 2017/1939 
efterforske og retsforfølge strafbare 
handlinger, der skader Unionens finansielle 
interesser, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2017/1371. I henhold 
til finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, EPPO, for så vidt 
angår de medlemsstater, der deltager i det 
forstærkede samarbejde i henhold til 
forordning (EU) 2017/1939, og Den 
Europæiske Revisionsret (ECA) de 
fornødne rettigheder og den fornødne 
adgang og sikre, at tredjeparter, der er 
involveret i gennemførelsen af EU-midler, 
gives tilsvarende rettigheder.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Med henblik på at fastlægge en 
passende finansiel ramme for tilskudsdelen 
i denne facilitet frem til den 31. december 
2024 bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at fastsætte de 
disponible nationale tildelinger, udtrykt 
som andele af facilitetens samlede 
finansieringsramme for hver medlemsstat, 
ifølge den metode, der er fastsat i bilag I 
til forordning [FRO-forordningen]. 
Gennemførelsesbeføjelserne bør tillægges 
uden komitologiprocedurer, eftersom 
andelenes størrelse fremkommer direkte 
ved at følge en foruddefineret 
beregningsmetode.

(21) Med henblik på at fastlægge en 
passende finansiel ramme for tilskudsdelen 
i denne facilitet frem til den 31. december 
2024 bør beføjelsen til at vedtage retsakter 
i overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår at 
fastsætte de disponible nationale 
tildelinger, udtrykt som andele af 
facilitetens samlede finansieringsramme 
for hver medlemsstat. 
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Faciliteten yder støtte til fordel for de 
områder i Unionen, der står over for 
alvorlige sociale, miljømæssige og 
økonomiske udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen senest i 
2050.

Faciliteten yder støtte til fordel for de 
områder i Unionen, der står over for 
alvorlige sociale, miljømæssige og 
økonomiske udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod at nå 
Unionens 2030-mål for klima og energi 
og en klimaneutral økonomi i Unionen 
senest i 2050.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "støttemodtager": en juridisk enhed 
i den offentlige sektor, der er etableret i en 
medlemsstat som et offentligretligt organ 
eller som et privatretligt organ, der har fået 
overdraget en offentlig 
tjenesteydelsesopgave, med hvilken der er 
indgået en tilskudsaftale under faciliteten

2. "støttemodtager": en juridisk enhed 
i den offentlige sektor, der er etableret i en 
medlemsstat som et offentligretligt organ 
eller som et privatretligt organ, der har fået 
overdraget opgaven med at gennemføre et 
offentligt-privat partnerskab eller en 
anden offentlig tjenesteydelsesopgave, 
med hvilken der er indgået en 
tilskudsaftale under faciliteten

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 "territorial plan for retfærdig 
omstilling": en plan, der er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
forordning [FRO-forordningen] og 
godkendt af Kommissionen

5 "territorial plan for retfærdig 
omstilling": en plan, der er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
forordning [FRO-forordningen] og i 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet som fastsat i 
artikel 6 i forordning (EU).../... [den nye 
FRO], og godkendt af Kommissionen
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det overordnede mål med 
faciliteten er at imødegå de alvorlige 
socioøkonomiske udfordringer i 
forbindelse med omstillingsprocessen hen 
imod en klimaneutral økonomi til fordel 
for de områder i Unionen, som er udpeget i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, der er udarbejdet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i forordning [FRO-forordningen].

1. Det overordnede mål med 
faciliteten er at imødegå de alvorlige 
socioøkonomiske og miljømæssige 
udfordringer i forbindelse med 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi til fordel for de 
områder i Unionen, som er udpeget i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
forordning [FRO-forordningen], og 
bidrage til at nå Unionens 2030-mål for 
klima og energi og klimaneutralitet senest 
i 2050 i overensstemmelse med 
Parisaftalens mål.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Faciliteten skal have det specifikke 
mål at øge den offentlige sektors 
investeringer, som tilgodeser 
udviklingsbehovene i de regioner, der er 
udpeget i de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, ved at lette finansieringen af 
projekter, der ikke genererer en 
tilstrækkelig tilstrømning af egne 
indtægter, og som ikke finansieres uden 
den tilskudsdel, der ydes over EU-
budgettet.

2. Faciliteten skal have det specifikke 
mål at øge den offentlige sektors 
investeringer, som tilgodeser 
udviklingsbehovene i de regioner, der er 
udpeget i de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, ved at lette finansieringen af 
miljømæssigt bæredygtige projekter, der 
ikke genererer en tilstrækkelig tilstrømning 
af egne indtægter, og som ikke finansieres 
uden den tilskudsdel, der ydes over EU-
budgettet. Der skal lægges særlig vægt på 
mindre udviklede regioner som omhandlet 
i artikel [102, stk. 2,] i forordning.../... 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser]. 
Instrumentet vil også fremme 
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omstillingen til en klimaneutral, 
miljømæssigt bæredygtig og økonomisk 
og socialt retfærdig økonomi, der sikrer 
social samhørighed mellem EU's 
territorier.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at nå det specifikke mål, der er 
omhandlet i stk. 2, sigter denne forordning 
også mod at yde rådgivningsbistand til 
forberedelse, udvikling og gennemførelse 
af støtteberettigede projekter, om 
nødvendigt. Denne rådgivningsbistand 
ydes i overensstemmelse med de regler og 
gennemførelsesmetoder for InvestEU-
rådgivningsplatformen, der er fastlagt ved 
artikel [20] i forordning [InvestEU-
forordningen].

3. For at nå det specifikke mål, der er 
omhandlet i stk. 2, sigter denne forordning 
også mod at yde rådgivningsbistand og 
ekspertviden til forberedelse, udvikling og 
gennemførelse af støtteberettigede 
projekter, om nødvendigt. Denne 
rådgivningsbistand ydes i 
overensstemmelse med de regler og 
gennemførelsesmetoder for InvestEU-
rådgivningsplatformen, der er fastlagt ved 
artikel [20] i forordning [InvestEU-
forordningen].

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Op til 2 % af de midler, der er 
omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk 
og administrativ bistand i forbindelse med 
gennemførelsen af faciliteten, såsom 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter, 
herunder informations- og 
teknologisystemer til virksomheder, samt 
finansielle partneres 
administrationsudgifter og gebyrer.

5. Op til 2 % af de midler, der er 
omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk 
og administrativ bistand i forbindelse med 
gennemførelsen af faciliteten, såsom 
aktiviteter i forbindelse med forberedelse, 
overvågning, kontrol, revision, 
information, kommunikation, offentlig 
omtale og evaluering, herunder 
informations- og teknologisystemer til 
virksomheder, samt finansielle partneres 
administrationsudgifter og gebyrer.

Ændringsforslag 21
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Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Adgang til ressourcerne

1. Adgang til faciliteten er betinget af, at 
der vedtages et nationalt mål om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050. For de 
medlemsstater, der endnu ikke har 
forpligtet sig til et nationalt mål for 
klimaneutralitet, frigives kun 50 % af 
deres nationale tildeling, mens de 
resterende 50 % stilles til rådighed, når de 
har vedtaget dette mål.
2. Adgang til faciliteten er betinget af, at 
retsstatsprincippet overholdes, hvilket er 
en væsentlig forudsætning for forsvarlig 
økonomisk forvaltning og effektiv EU-
finansiering, samt af respekt for 
menneskerettighederne, herunder 
mindretals rettigheder, såsom LGBTI-
personers rettigheder, som undermineres i 
flere medlemsstater som følge af 
oprettelsen af LGBTI-frie zoner. 
Kommissionen afviser ansøgninger fra 
lokale myndigheder, der har vedtaget 
erklæringer om at være "LGBT-frie".

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For tilskud, der ydes i henhold til 
indkaldelser af forslag, der iværksættes fra 
den 1. januar 2025, tildeles EU-støtte til 
støtteberettigede projekter uden nogen på 
forhånd tildelt national andel og på 
konkurrencemæssige vilkår på EU-plan, 
indtil de resterende midler er opbrugt. Der 
skal ved tildelingen af sådanne tilskud 
tages hensyn til behovet for at sikre 
forudsigelighed med hensyn til 

3. For tilskud, der ydes i henhold til 
indkaldelser af forslag, der iværksættes fra 
den 1. januar 2025, tildeles EU-støtte til 
støtteberettigede projekter uden nogen på 
forhånd tildelt national andel og på 
konkurrencemæssige vilkår på EU-plan, 
indtil de resterende midler er opbrugt. Der 
skal ved tildelingen af sådanne tilskud 
prioriteres mindre udviklede regioner, jf. 
artikel [102, stk. 2] i forordning.../... [den 
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investeringer og fremme af regional 
konvergens.

nye forordning om fælles bestemmelser] 
og tages hensyn til behovet for at sikre 
forudsigelighed med hensyn til 
investeringer og fremme af regional 
konvergens.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt med angivelse af de 
respektive andele for hver medlemsstat, der 
fremkommer ved at følge den metode, der 
er fastsat i bilag I til forordning [FRO-
forordningen], i procent af de samlede 
disponible midler. 

4. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 17 med 
angivelse af de respektive andele for hver 
medlemsstat, der fremkommer ved at følge 
den metode, der er fastsat i bilag I til 
forordning [FRO-forordningen], og 
anvendelsen af en omfordelingsfaktor 
under hensyntagen til de mindre 
udviklede regioners behov, jf. artikel [102, 
stk. 2] i forordning.../... [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] i 
procent af de samlede disponible midler. 

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Projekterne skal have en målbar 
effekt på de alvorlige sociale, økonomiske 
eller miljømæssige udfordringer, der følger 
af omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi, og være til gavn for 
de områder, der er udpeget i en territorial 
plan for retfærdig omstilling, også selv om 
projekterne ikke er placeret i disse områder

a) Projekterne skal have en målbar 
effekt på de alvorlige sociale, økonomiske, 
demografiske eller miljømæssige 
udfordringer, der følger af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi, bidrage til at nå 
Unionens 2030-mål for klima og energi 
og klimaneutralitet senest i 2050 og være 
til gavn for de områder, der er udpeget i en 
territorial plan for retfærdig omstilling, 
også selv om projekterne ikke er placeret i 
disse områder
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) projekterne er miljømæssigt 
bæredygtige i overensstemmelse med de i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/85214a fastsatte 
kriterier

____________________
14a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 
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).

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projekterne må ikke modtage støtte 
under andre EU-programmer

b) projekterne må ikke modtage støtte 
under andre EU-programmer eller støtten 
herfra er utilstrækkelig

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) projekterne må ikke støtte 
aktiviteter, der er udelukket i henhold til 
artikel [5] i forordning (EU) .../... [FRO-
forordningen]
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) projekterne sikrer, at deres 
aktivitet ikke indebærer overførsel af 
arbejdspladser, kapital og 
produktionsprocesser fra én medlemsstat 
til en anden.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilskudsbeløbet må ikke overstige 
15 % af det lån, der ydes af 
finansieringspartneren under denne 
facilitet. For projekter i regioner på 
NUTS 2-niveau med et BNP pr. indbygger, 
der ikke overstiger 75 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27, jf. artikel 
[102, stk. 2,] i forordning [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], må 
tilskudsbeløbet ikke overstige 20 % af det 
lån, der ydes af finansieringspartneren.

2. Tilskudsbeløbet må ikke overstige 
15 % af det lån, der ydes af 
finansieringspartneren under denne 
facilitet. For projekter i regioner på NUTS 
2-niveau som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1059/200314b med et BNP pr. 
indbygger, der ikke overstiger 75 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27, jf. artikel 
[102, stk. 2,] i forordning [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], og 
for overgangsregioner med et BNP på 
mellem 75 og 100 % af det gennemsnitlige 
BNP i EU-27, der klassificeres som 
"tilbagestående regioner" i de finansielle 
overslag for 2014-2020, samt for projekter 
i regionerne i den yderste periferi som 
defineret i artikel 349 i TEUF, må 
tilskudsbeløbet ikke overstige 25 % af det 
lån, der ydes af finansieringspartneren.

__________________
14b 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 30

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sådanne tilfælde og efter høring af 
finansieringspartneren kan tilskudsbeløbet 
nedsættes eller tilskudsaftalen opsiges, og 
eventuelle beløb, der er udbetalt i 
forbindelse med aftalen, kan inddrives på 
de betingelser, der er fastsat i 
tilskudsaftalen.

I sådanne tilfælde og efter høring af 
finansieringspartneren kan tilskudsbeløbet 
nedsættes eller tilskudsaftalen opsiges, og 
eventuelle beløb, der er udbetalt i 
forbindelse med aftalen, kan inddrives på 
de betingelser, der er fastsat i 
tilskudsaftalen. Tilskudsbeløbet kan 
nedsættes, eller tilskudsaftalen kan 
bringes til ophør, hvis 
midtvejsevalueringen konstaterer, at 
målene i artikel 3 ikke er opfyldt.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Faciliteten gennemføres ved hjælp af 
arbejdsprogrammer, der oprettes i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 110. 
Arbejdsprogrammerne fastsætter hver 
medlemsstats nationale andel af midlerne, 
herunder eventuelle yderligere midler, i 
overensstemmelse med nærværende 
forordnings artikel 4, stk. 1, og artikel 6, 
stk. 2.

Faciliteten gennemføres ved hjælp af 
arbejdsprogrammer, der er udarbejdet i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 110. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 17 om 
vedtagelse af sådanne 
arbejdsprogrammer. 
Arbejdsprogrammerne skal fastlægge 
kriterierne for støtteberettigelse og tage 
hensyn til de relevante kriterier, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/852, projektets evne 
til at opfylde de mål og udviklingsbehov, 
der er beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, bidraget til at nå 
Unionens 2030-mål for klima og energi 
og en klimaneutral økonomi i Unionen 
senest i 2050, det overordnede mål om at 
fremme regional og territorial konvergens 
samt tilskudsdelens betydning for 
projektets levedygtighed. Kommissionen 



PE655.767v02-00 94/101 RR\1216169DA.docx

DA

skal sikre, at ligestilling mellem kønnene 
og integrering af kønsaspektet tages i 
betragtning og fremmes i 
arbejdsprogrammet. 
Arbejdsprogrammerne fastsætter hver 
medlemsstats nationale andel af midlerne, 
herunder eventuelle yderligere midler, i 
overensstemmelse med nærværende 
forordnings artikel 4, stk. 1, og artikel 6, 
stk. 2.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluering Evaluering og revision

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udgangen af 
gennemførelsesperioden og senest den 31. 
december 2031 skal der udarbejdes en 
endelig evalueringsrapport om facilitetens 
resultater og langsigtede virkning.

3. Ved udgangen af 
gennemførelsesperioden og senest den 31. 
december 2031 skal der forelægges en 
endelig evalueringsrapport om facilitetens 
resultater og langsigtede virkning for 
Europa-Parlamentet og Rådet med 
henblik på at fastslå, om de finansierede 
projekter har bidraget til at imødegå de 
økonomiske, sociale, demografiske og 
miljømæssige udfordringer i de respektive 
regioner. Denne endelige evaluering skal 
vurdere facilitetens bidrag til opfyldelsen 
af Unionens 2030-mål for klima og energi 
og en klimaneutral økonomi senest i 2050 
samt de sociale og økonomiske virkninger 
af den støtte, der ydes under faciliteten, 
herunder indvirkningen på ligestilling 
mellem kønnene.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 14, tillægges 
Kommissionen frem til den 31. december 
2028.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 6, 13 og 14, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 
2028.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 14 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 6, 13 og 14 
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 36

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l Støttemodtagerne og 
finansieringspartnerne skal sikre 
synligheden af den EU-støtte, der ydes 
under faciliteten, navnlig når de 
promoverer projekterne og deres resultater, 
ved at give målrettede oplysninger til 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

1. Støttemodtagerne og 
finansieringspartnerne skal, med støtte fra 
nationale og regionale myndigheder, sikre 
synligheden af den EU-støtte, der ydes 
under faciliteten, navnlig når de 
promoverer projekterne og deres resultater, 
ved at give målrettede oplysninger til 
forskellige modtagergrupper, via 
forskellige kommunikationskanaler, 
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herunder medierne, de sociale medier og 
offentligheden.
Oplysningerne om EU-støtten gives på 
klar, tilgængelig og attraktiv måde ved 
hjælp af forskellige 
kommunikationskanaler.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag Kommissionen 
iværksætter informations- og 
kommunikationstiltag angående faciliteten, 
de finansierede projekter og deres 
resultater. De finansieringsmidler, der er 
afsat til faciliteten, skal også bidrage til den 
interne formidling af EU's politiske 
prioriteter, for så vidt som de vedrører 
målsætningerne i artikel 3.

2. Kommissionen iværksætter 
informations- og kommunikationstiltag 
angående faciliteten, sikrer 
gennemsigtighed og offentlig adgang til 
oplysninger om alle de finansierede 
projekter og deres resultater og måler 
effektiviteten af budskaberne. De 
finansieringsmidler, der er afsat til 
faciliteten, skal også bidrage til den interne 
formidling af EU's politiske prioriteter, for 
så vidt som de vedrører målsætningerne i 
artikel 3.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Begrænsning af affolkningen i de 
regioner, der er ramt af klimaomstillingen 
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