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KORT BEGRUNDELSE

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

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

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

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

2. Anmodningen om at matche FRO's bevilling med tilsvarende strukturfondsmidler 
foregriber anvendelsen af de respektive midler. Det bør være op til medlemsstaterne at 
beslutte, hvordan de fordeler deres nationale rammebeløb på grundlag af deres 
økonomiske, sociale og territoriale karakteristika, og forudsat at denne tildeling er i 
overensstemmelse med EU's retlige rammer. Ved at kræve matchning af FRO-
bevillinger med midler fra samhørighedspolitikken vil vi pålægge medlemsstaterne en 
supplerende betingelse og dermed skabe en ekstra byrde.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

1 Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne 
indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger (2019/2833(RSP)).
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 

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

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

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Anvendelse af EU-støtte og -
finansiering gennem FRO bør sikre, at 
alle støtteberettigede projekter i de enkelte 
medlemsstater er i overensstemmelse med 
Unionens ansvar for at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050;
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I lyset af covid 19-pandemien og 
for at vise Unionens engagement med 
hensyn til at opnå økonomisk 
genopretning på en bæredygtig 
udviklingskurs er det nødvendigt, at den 
næste flerårige finansielle ramme og 
genopretningsplanen for Europa 
medfører en forhøjelse af det beløb, der er 
afsat til FRO. 
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

støtte medlemsstater i nød på basis af 
deres finansielle kapacitet til at foretage 
de nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet. Der bør 
lægges særlig vægt på øområder eller 
tyndt befolkede og fjerntliggende 
områder, hvor det er en større udfordring 
at gennemføre energiomstillingen til 
klimaneutralitet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Støtte bør 
også være tilgængelig for indirekte 
sektorer og arbejdspladser, der afhænger 
af værdikæden for fossile brændstoffer og 
drivhusgasintensive processer, f.eks. til 
omskoling af arbejdstagere. Der bør også 
lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

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

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

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling og bør være 
bæredygtig og afspejle princippet om 
"energieffektivitet først". For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder med henblik 
på alle de kategorier, der er anført i artikel 
107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF. 
Produktive investeringer for virksomheder 
bør ikke skævvride konkurrencen blandt 
virksomheder.

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

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

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) For at sikre fleksibilitet og 
sammenhæng i programmeringen af FRO-
midlerne under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst bør 
medlemsstaterne i tæt samarbejde med de 
lokale og regionale myndigheder og 
arbejdsmarkedets parter programmere 
FRO-midler i én eller flere særlige 
prioriteter inden for et program, der støttes 
af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes på frivillig basis 
med supplerende finansiering fra EFRU og 
ESF+, når en sådan komplementaritet er 
berettiget og ikke berører opfyldelsen af 
de mål, for hvilke EFRU og ESF+-
midlerne tildeles. Alternativt kan der 
udarbejdes et selvstændigt FRO-program, 
hvor objektive omstændigheder berettiger 
til dette.

Ændringsforslag 22
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Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer. 
Derudover bør de territoriale planer for 
en retfærdig omstilling stemme overens 
med de relevante territoriale strategier i 
artikel [23] i forordning (EU) .../... [den 
nye forordning om fælles bestemmelser], 
herunder strategier for intelligent 
specialisering (S3), de nationale energi- 
og klimaplaner og den europæiske søjle 
for sociale rettigheder, med henblik på at 
forme og gennemføre FRO, der omfatter 
en strategisk koordinering af den 
nationale og lokale indsats samt EU's 
indsats for diversificering af regionale 
økonomier, samtidig med at der sikres en 
retfærdig og rimelig omstilling.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, fremme 
beskæftigelsen og forebygge 
miljøforringelse, navnlig med hensyn til 
omlægning eller lukning af anlæg, der 
omfatter produktion af fossile brændstoffer 
eller andre drivhusgasintensive aktiviteter. 
Disse territorier bør defineres præcist og 
kan indgå i eller svare til større enheder 
såsom NUTS 3-regioner. Planerne bør 
indeholde en detaljeret beskrivelse af disse 
territoriers udfordringer og behov og 
identificere den type operationer, der er 
behov for, på en måde, der sikrer en 
sammenhængende udvikling af 
klimaresistente økonomiske aktiviteter, der 
også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. 
Planerne bør indeholde detaljerede 
oplysninger om synergier og 
komplementaritet med andre EU-
programmer og -søjler i mekanismen for 
retfærdig omstilling og, hvor det er 
relevant, Moderniseringsfonden for at 
imødekomme identificerede 
investeringsbehov Kun investeringer i 
overensstemmelse med omstillingsplanerne 
bør modtage finansiel støtte fra FRO. De 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
bør være en del af programmerne (støttet af 
EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden, hvor 
det er hensigtsmæssigt, eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen. Kommissionen bør yde 
teknisk bistand, hvis medlemsstaterne 
anmoder herom, såfremt de ikke har den 
nødvendige administrative kapacitet eller 
har vanskeligt ved at udarbejde de 
territoriale planer for retfærdig 
omstilling.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at fastlægge en passende 
finansiel ramme for FRO bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at fastsætte 
den årlige fordeling af de disponible 

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

medlemsstat i overensstemmelse med bilag 
I. .

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 32

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

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

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

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen er bemyndiget til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 10 for at supplere denne 
forordning ved at vedtage en afgørelse, 
der fastlægger den årlige fordeling af 
midler, herunder eventuelle yderligere 
midler som omhandlet i stk. 2, pr. 
medlemsstat i overensstemmelse med den 
metode, der er fastsat i bilag I. 
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Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 3a – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midler fra Den Europæiske Unions 
genopretningsinstrument
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Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 3a, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 3a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

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

Ændringsforslag 55

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

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

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Derudover kan FRO i alle de kategorier, 
der er anført i artikel 107, stk.3, i TEUF, 
yde støtte til produktive investeringer i 
andre virksomheder end SMV'er, forudsat 
at sådanne investeringer er godkendt som 
en del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra 
h). Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.
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Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 60

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

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

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

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 62

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

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

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

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 

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

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

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

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

Ændringsforslag 65

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, og så vidt muligt fastlægge 
rammen for prioriteter og 
gennemførelsesprocesser, de nationale 
energi- og klimaplaner og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og eksisterende 
og lokale strategier.
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Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 8, stk. 4, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 

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

fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 74

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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