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Ändringsförslag 30
Erik Bergkvist

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. I 
enlighet med målet att på ett effektivt och 
rättvist sätt uppnå klimatneutralitet i 
unionen till 2050 föreslogs i den gröna 
given en mekanism för en rättvis 
omställning för att tillhandahålla medel för 
att hantera klimatutmaningen utan att 
någon hamnar utanför. De mest sårbara 
regionerna och människorna är de som är 
mest utsatta för de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar.

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. I 
enlighet med målet att på ett effektivt och 
rättvist sätt uppnå klimatneutralitet i 
unionen till 2050 föreslogs i den gröna 
given en mekanism för en rättvis 
omställning för att tillhandahålla medel för 
att hantera klimatutmaningen utan att 
någon hamnar utanför. De mest sårbara 
regionerna och människorna är de som är 
mest utsatta för de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar. 
Tillämpningen av unionsstöd och 
unionsfinansiering genom mekanismen 
för en rättvis omställning måste 
säkerställa att alla stödberättigade projekt 
i alla medlemsstater är förenliga med 
samtliga medlemsstaters ansvar att på 
nationell nivå uppnå klimatneutralitet 
senast 2050, vilket bekräftas i 
Europaparlamentets resolution 
(2019/2930(RSP)) och av Europeiska 
rådet (EUCO 29/19).

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

Or. en

Ändringsförslag 31
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin
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Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. I 
enlighet med målet att på ett effektivt och 
rättvist sätt uppnå klimatneutralitet i 
unionen till 2050 föreslogs i den gröna 
given en mekanism för en rättvis 
omställning för att tillhandahålla medel för 
att hantera klimatutmaningen utan att 
någon hamnar utanför. De mest sårbara 
regionerna och människorna är de som är 
mest utsatta för de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar.

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. I 
enlighet med målet att på ett effektivt och 
rättvist sätt uppnå unionens energi- och 
klimatmål för 2030, så som de fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU)…/… [om inrättande av 
en ram för att uppnå klimatneutralitet och 
om ändring av förordning (EU) 
2018/1999 (europeisk klimatlag], och 
klimatneutralitet i unionen till 2050 
föreslogs i den gröna given en mekanism 
för en rättvis omställning för att 
tillhandahålla medel för att hantera 
klimatutmaningen utan att någon hamnar 
utanför. De mest sårbara regionerna och 
människorna är de som är mest utsatta för 
de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar.

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

Or. en

Ändringsförslag 32
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
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given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. I 
enlighet med målet att på ett effektivt och 
rättvist sätt uppnå klimatneutralitet i 
unionen till 2050 föreslogs i den gröna 
given en mekanism för en rättvis 
omställning för att tillhandahålla medel för 
att hantera klimatutmaningen utan att 
någon hamnar utanför. De mest sårbara 
regionerna och människorna är de som är 
mest utsatta för de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar.

given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. I 
enlighet med målet att på ett effektivt och 
rättvist sätt uppnå klimatneutralitet i 
unionen till 2050, och samtidigt i en 
strävan efter socioekonomisk hållbarhet, 
föreslogs i den gröna given en mekanism 
för en rättvis omställning för att 
tillhandahålla medel för att hantera 
klimatutmaningen utan att någon hamnar 
utanför. De mest sårbara regionerna och 
människorna är de som är mest utsatta för 
de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar. 
För att bli framgångsrik bör övergången 
minska jämlikhetsbrister, skapa en 
nettoeffekt på sysselsättningen med nya 
högkvalitativa arbetstillfällen samt vara 
rättvis och socialt godtagbar för alla.

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

Or. en

Ändringsförslag 33
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 2019 9, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. I 
enlighet med målet att på ett effektivt och 
rättvist sätt uppnå klimatneutralitet i 
unionen till 2050 föreslogs i den gröna 
given en mekanism för en rättvis 

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 2019 9, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. I 
enlighet med målet att på ett effektivt och 
rättvist sätt uppnå klimatneutralitet i 
unionen till 2050 föreslogs i den gröna 
given en mekanism för en rättvis 



PE657.150v01-00 6/159 AM\1212239SV.docx

SV

omställning för att tillhandahålla medel för 
att hantera klimatutmaningen utan att 
någon hamnar utanför. De mest sårbara 
regionerna och människorna är de som är 
mest utsatta för de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar.

omställning för att tillhandahålla medel för 
att hantera klimatutmaningen utan att 
någon hamnar utanför. De mest sårbara 
regionerna och människorna är de som är 
mest utsatta för de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring, 
särskilt koldioxidintensiva regioner och 
de regioner där sektorn som är beroende 
av fossila bränslen står för en stor del av 
arbetstillfällena. Samtidigt kräver 
hanteringen av omställningen stora 
strukturförändringar.

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

Or. fr

Ändringsförslag 34
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. I 
enlighet med målet att på ett effektivt och 
rättvist sätt uppnå klimatneutralitet i 
unionen till 2050 föreslogs i den gröna 
given en mekanism för en rättvis 
omställning för att tillhandahålla medel för 
att hantera klimatutmaningen utan att 
någon hamnar utanför. De mest sårbara 
regionerna och människorna är de som är 
mest utsatta för de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar.

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. I 
enlighet med målet att på ett effektivt och 
rättvist sätt uppnå klimatneutralitet i 
unionen senast till 2050 föreslogs i den 
gröna given en mekanism för en rättvis 
omställning för att tillhandahålla 
ekonomiska medel och kunskaper för att 
hantera klimatkrisen utan att någon 
hamnar utanför. De mest sårbara 
regionerna och människorna är de som är 
mest utsatta för de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar 
både på regional och på nationell nivå.
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_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Ändringsförslag 35
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, 
Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. I 
enlighet med målet att på ett effektivt och 
rättvist sätt uppnå klimatneutralitet i 
unionen till 2050 föreslogs i den gröna 
given en mekanism för en rättvis 
omställning för att tillhandahålla medel för 
att hantera klimatutmaningen utan att 
någon hamnar utanför. De mest sårbara 
regionerna och människorna är de som är 
mest utsatta för de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar.

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en påstådd ny tillväxtpolitik 
för Europa och med ambitiösa mål för att 
motverka klimatförändringar och skydda 
miljön. I enlighet med målet att på ett 
effektivt och rättvist sätt uppnå 
klimatneutralitet i unionen till 2050 
föreslogs i den gröna given en mekanism 
för en rättvis omställning för att 
tillhandahålla medel för att hantera 
övergången till en klimatneutral ekonomi 
utan att någon hamnar utanför. De mest 
sårbara regionerna och människorna är de 
som är mest utsatta för de skadliga 
effekterna av klimatförändringar och 
miljöförstöring. Samtidigt kräver 
hanteringen av omställningen stora 
strukturförändringar.

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

Or. en

Ändringsförslag 36
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. I 
enlighet med målet att på ett effektivt och 
rättvist sätt uppnå klimatneutralitet i 
unionen till 2050 föreslogs i den gröna 
given en mekanism för en rättvis 
omställning för att tillhandahålla medel för 
att hantera klimatutmaningen utan att 
någon hamnar utanför. De mest sårbara 
regionerna och människorna är de som är 
mest utsatta för de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar.

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. I 
enlighet med målet att på ett effektivt och 
rättvist sätt uppnå klimatneutralitet i 
unionen till 2040 eller tidigare föreslogs i 
den gröna given en mekanism för en rättvis 
omställning för att tillhandahålla medel för 
att hantera klimatutmaningen utan att 
någon hamnar utanför. De mest sårbara 
regionerna och människorna är de som är 
mest utsatta för de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar.

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

Or. en

Ändringsförslag 37
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen antog ett 
meddelande om investeringsplanen för den 
europeiska gröna given10 den 14 januari 
2020. Den inrättar mekanismen för en 
rättvis omställning som är inriktad på de 
regioner och sektorer som påverkas mest 
av omställningen på grund av sitt beroende 
av fossila bränslen, inklusive kol, torv och 
oljeskiffer, och av växthusgasintensiva 
industriella processer, men som har en 

(2) Kommissionen antog ett 
meddelande om investeringsplanen för den 
europeiska gröna given10 den 14 januari 
2020. Den inrättar mekanismen för en 
rättvis omställning som är inriktad på de 
regioner och sektorer som påverkas mest 
av omställningen på grund av sitt beroende 
av fossila bränslen, inklusive kol, torv och 
oljeskiffer, och av växthusgasintensiva 
industriella processer, men som har en 
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mindre kapacitet att finansiera de 
investeringar som krävs. Mekanismen för 
en rättvis omställning består av tre pelare: 
en fond för en rättvis omställning som 
genomförs med delad förvaltning, ett 
särskilt program inom InvestEU för en 
rättvis omställning och en lånefacilitet för 
den offentliga sektorn för att möjliggöra 
ytterligare investeringar i de berörda 
regionerna.

mindre kapacitet att finansiera de 
investeringar som krävs. Mekanismen för 
en rättvis omställning består av tre pelare: 
en fond för en rättvis omställning som 
genomförs med delad förvaltning, ett 
särskilt program inom InvestEU för en 
rättvis omställning och en lånefacilitet för 
den offentliga sektorn för att möjliggöra 
ytterligare investeringar i de berörda 
regionerna. Alla tre pelarna ska genom att 
komplettera varandra understödja 
genomförandet av den gröna given och 
hantera de ekonomiska, sociala och 
regionala utmaningarna och 
möjligheterna, samt utmaningarna och 
möjligheterna när det gäller 
energisäkerhet och överkomliga 
energipriser, i samband med övergången 
till en hållbar, klimatneutral och 
klimattålig, resurseffektiv och cirkulär 
ekonomi senast till år 2050.

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

Or. en

Ändringsförslag 38
Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen antog ett 
meddelande om investeringsplanen för den 
europeiska gröna given10 den 14 januari 
2020. Den inrättar mekanismen för en 
rättvis omställning som är inriktad på de 
regioner och sektorer som påverkas mest 
av omställningen på grund av sitt beroende 
av fossila bränslen, inklusive kol, torv och 
oljeskiffer, och av växthusgasintensiva 
industriella processer, men som har en 
mindre kapacitet att finansiera de 
investeringar som krävs. Mekanismen för 

(2) Kommissionen antog ett 
meddelande om investeringsplanen för den 
europeiska gröna given10 den 14 januari 
2020. Den inrättar mekanismen för en 
rättvis omställning som är inriktad på de 
regioner och sektorer som påverkas mest 
av omställningen på grund av sitt beroende 
av fossila bränslen, inklusive kol, torv och 
oljeskiffer, och av växthusgasintensiva 
industriella processer, men som har en 
mindre kapacitet att finansiera de 
investeringar som krävs. Dessa regioner 
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en rättvis omställning består av tre pelare: 
en fond för en rättvis omställning som 
genomförs med delad förvaltning, ett 
särskilt program inom InvestEU för en 
rättvis omställning och en lånefacilitet för 
den offentliga sektorn för att möjliggöra 
ytterligare investeringar i de berörda 
regionerna.

och sektorer är de som identifierats av 
kommissionen och medlemsstaterna och 
är föremål för en territoriell plan för en 
rättvis omställning upprättad i enlighet 
med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen] och som godkänts av 
kommissionen. Mekanismen för en rättvis 
omställning består av tre pelare: en fond 
för en rättvis omställning som genomförs 
med delad förvaltning, ett särskilt program 
inom InvestEU för en rättvis omställning 
och en lånefacilitet för den offentliga 
sektorn för att möjliggöra ytterligare 
investeringar i de berörda regionerna.

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

Or. en

Ändringsförslag 39
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen antog ett 
meddelande om investeringsplanen för den 
europeiska gröna given10 den 14 januari 
2020. Den inrättar mekanismen för en 
rättvis omställning som är inriktad på de 
regioner och sektorer som påverkas mest 
av omställningen på grund av sitt beroende 
av fossila bränslen, inklusive kol, torv och 
oljeskiffer, och av växthusgasintensiva 
industriella processer, men som har en 
mindre kapacitet att finansiera de 
investeringar som krävs. Mekanismen för 
en rättvis omställning består av tre pelare: 
en fond för en rättvis omställning som 
genomförs med delad förvaltning, ett 
särskilt program inom InvestEU för en 
rättvis omställning och en lånefacilitet för 
den offentliga sektorn för att möjliggöra 
ytterligare investeringar i de berörda 

(2) Kommissionen antog ett 
meddelande om investeringsplanen för den 
europeiska gröna given10 den 14 januari 
2020. Den inrättar mekanismen för en 
rättvis omställning som är inriktad på de 
regioner och sektorer som påverkas mest 
av omställningen på grund av sitt beroende 
av fossila bränslen, inklusive kol, torv och 
oljeskiffer, och av växthusgasintensiva 
industriella processer, men som har en 
mindre kapacitet att finansiera de 
investeringar som krävs och som ålagts av 
EU. Mekanismen för en rättvis omställning 
består av tre pelare: en fond för en rättvis 
omställning som genomförs med delad 
förvaltning, ett särskilt program inom 
InvestEU för en rättvis omställning och en 
lånefacilitet för den offentliga sektorn för 
att möjliggöra ytterligare investeringar i de 
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regionerna. berörda regionerna.

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

Or. en

Ändringsförslag 40
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen antog ett 
meddelande om investeringsplanen för den 
europeiska gröna given10 den 14 januari 
2020. Den inrättar mekanismen för en 
rättvis omställning som är inriktad på de 
regioner och sektorer som påverkas mest 
av omställningen på grund av sitt beroende 
av fossila bränslen, inklusive kol, torv och 
oljeskiffer, och av växthusgasintensiva 
industriella processer, men som har en 
mindre kapacitet att finansiera de 
investeringar som krävs. Mekanismen för 
en rättvis omställning består av tre pelare: 
en fond för en rättvis omställning som 
genomförs med delad förvaltning, ett 
särskilt program inom InvestEU för en 
rättvis omställning och en lånefacilitet för 
den offentliga sektorn för att möjliggöra 
ytterligare investeringar i de berörda 
regionerna.

(2) Kommissionen antog ett 
meddelande om investeringsplanen för den 
europeiska gröna given10 den 14 januari 
2020. Den inrättar mekanismen för en 
rättvis omställning som är inriktad på de 
regioner, människor och sektorer som för 
närvarande påverkas mest av 
omställningen på grund av sitt beroende av 
fossila bränslen, inklusive kol, torv och 
oljeskiffer, och av växthusgasintensiva 
industriella processer, men som har en 
mindre kapacitet att finansiera de 
investeringar som krävs. Mekanismen för 
en rättvis omställning består av tre pelare: 
en fond för en rättvis omställning som 
genomförs med delad förvaltning, ett 
särskilt program inom InvestEU för en 
rättvis omställning och en lånefacilitet för 
den offentliga sektorn för att möjliggöra 
ytterligare investeringar i de berörda 
regionerna.

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

Or. en

Ändringsförslag 41
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Förslaget att inrätta Fonden för en 
rättvis omställning antogs av 
kommissionen den 14 januari 2020 11. För 
att förbättra planeringen och 
genomförandet av fonden måste 
territoriella planer för en rättvis 
omställning antas. De bör innehålla de 
viktigaste stegen och en tidsplan för 
omställningsprocessen och även ange de 
territorier som drabbas hårdast av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi och som har mindre kapacitet att 
hantera utmaningarna i samband med 
omställningen.

(3) Förslaget att inrätta Fonden för en 
rättvis omställning antogs av 
kommissionen den 14 januari 2020 11. För 
att förbättra planeringen och 
genomförandet av fonden måste 
territoriella planer för en rättvis 
omställning antas. De bör innehålla de 
viktigaste stegen och en tidsplan för 
omställningsprocessen och även ange de 
territorier som drabbas hårdast av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi och som har mindre kapacitet att 
hantera utmaningarna i samband med 
omställningen. Hur fort 
programplaneringen av fonden ska gå, 
ska ske i förhållande till studien av den 
förväntade effekten för september månad 
som undersöker två möjliga alternativ för 
minskningen av växthusgasutsläpp fram 
till 2030, nämligen en minskning med 50 
eller 55 % jämfört med nivån för 1990. 
Skillnaden mellan dessa två nivåer 
motsvarar en minskning av utsläpp på 
280 megaton (Mt) växthusgaser.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. fr

Ändringsförslag 42
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Förslaget att inrätta Fonden för en 
rättvis omställning antogs av 
kommissionen den 14 januari 202011. För 

(3) Förslaget att inrätta Fonden för en 
rättvis omställning antogs av 
kommissionen den 14 januari 202011. För 
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att förbättra planeringen och 
genomförandet av fonden måste 
territoriella planer för en rättvis 
omställning antas. De bör innehålla de 
viktigaste stegen och en tidsplan för 
omställningsprocessen och även ange de 
territorier som drabbas hårdast av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi och som har mindre kapacitet att 
hantera utmaningarna i samband med 
omställningen.

att förbättra planeringen och 
genomförandet av fonden måste 
territoriella planer för en rättvis 
omställning antas. De bör innehålla de 
viktigaste stegen och en tidsplan för 
omställningsprocessen till att nå unionens 
klimatmål för 2030 och en klimatneutral 
ekonomi till 2050, utan att någon hamnar 
utanför, och även ange de territorier som 
drabbas hårdast av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi och som har mindre 
kapacitet att hantera utmaningarna i 
samband med omställningen. Endast 
medlemsstater som förbinder sig till EU:s 
klimatneutralitetsmål för 2050 bör kunna 
dra nytta av lånefaciliteten.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final 11 COM(2020) 22 final

Or. en

Ändringsförslag 43
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Förslaget att inrätta Fonden för en 
rättvis omställning antogs av 
kommissionen den 14 januari 202011. För 
att förbättra planeringen och 
genomförandet av fonden måste 
territoriella planer för en rättvis 
omställning antas. De bör innehålla de 
viktigaste stegen och en tidsplan för 
omställningsprocessen och även ange de 
territorier som drabbas hårdast av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi och som har mindre kapacitet att 
hantera utmaningarna i samband med 
omställningen.

(3) Förslaget att inrätta Fonden för en 
rättvis omställning antogs av 
kommissionen den 14 januari 202011. För 
att förbättra planeringen och 
genomförandet av fonden måste 
territoriella planer för en rättvis 
omställning antas. De bör innehålla de 
viktigaste stegen och en tidsplan för 
omställningsprocessen och även ange de 
territorier som drabbas hårdast av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi och som har mindre kapacitet att 
hantera utmaningarna i samband med 
omställningen. Partnerskapsprincipen 
gäller när de territoriella planer för en 
rättvis omställning som avses i artikel [7] i 
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förordning [FRO-förordningen] 
utarbetas, genomförs, övervakas och 
utvärderas.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final 11 COM(2020) 22 final

Or. en

Ändringsförslag 44
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Fonden för en rättvis omställning 
är en väsentlig del av EU:s 
återhämtnings- och resilienspaket och bör 
förbli en central del i det paketet, med 
motsvarande betydande resurser.

Or. en

Ändringsförslag 45
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Den 

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Den 
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verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning.

verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med förordning (EU) 
2020/852 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar 
[taxonomiförordningen] och komplettera 
och säkerställa synergier med den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning. Investeringar som inte är 
förenliga med att nå unionens klimat- och 
miljömål bör inte vara stödberättigande 
enligt denna lånefacilitet.

Or. en

Ändringsförslag 46
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Den 
verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning.

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Den 
verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning, för att säkerställa att alla tre 
pelarna utvecklas i riktning mot samma 
mål. Kommissionen bör fortlöpande 
övervaka att de tre pelarna kompletterar 
varandra och eftersträva att utveckla 
synergier där så är möjligt.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Den 
verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning.

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Den 
verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning. De sektorer eller regioner 
som påverkas mest av 
klimatomställningen, men som inte 
specifikt omfattas av den första pelaren, 
kan också utnyttja lånefaciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 48
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
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ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Den 
verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning.

ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Den 
verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning. De sektorer eller regioner 
som påverkas mest av 
klimatomställningen, men som inte 
specifikt omfattas av den första pelaren, 
kan också utnyttja lånefaciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Den 
verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning.

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Den 
verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning. Det är lämpligt att undanta 
de sektorer som inte omfattas av 
förordningen om Fonden för en rättvis 
omställning från tillämpningsområdet för 
denna facilitet.

Or. fr
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Ändringsförslag 50
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Den 
verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning.

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen, och 
bidra till att nå målen i den gröna given 
och den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter. Den verksamhet som man 
planerar ska få stöd bör vara förenlig med 
och komplettera den verksamhet som får 
stöd inom de andra två pelarna i 
mekanismen för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 51
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de sociala och ekonomiska 
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utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Den 
verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning.

omställningsrelaterade utmaningar som 
beskrivs i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, i den form de antogs av 
kommissionen efter meningsfullt samråd 
med alla relevanta berörda parter på 
regional nivå. Den verksamhet som man 
planerar ska få stöd bör vara förenlig med 
och komplettera den verksamhet som får 
stöd inom de andra två pelarna i 
mekanismen för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 52
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Den 
verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning.

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen, och vara 
i linje med målet att ha en klimatneutral 
union senast år 2050. Den verksamhet 
som man planerar ska få stöd bör vara 
förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning.

Or. en

Ändringsförslag 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Den 
verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning.

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) utgör 
den tredje pelaren i mekanismen för en 
rättvis omställning och bör ge stöd till 
offentliga organs investeringar. Sådana 
investeringar ska svara på de 
utvecklingsbehov som följer av de 
omställningsrelaterade utmaningar som 
beskrivs i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, i den form de antogs av 
kommissionen. Den verksamhet som man 
planerar ska få stöd bör vara förenlig med 
och komplettera den verksamhet som får 
stöd inom de andra två pelarna i 
mekanismen för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 54
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till unionens klimat- 
och energimål för 2030, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU)…/… [om inrättande av 
en ram för att uppnå klimatneutralitet och 
om ändring av förordning (EU) 
2018/1999 (europeisk klimatlag] och en 
klimat- och koldioxidneutral ekonomi till 
2050 enligt vad som beskrivs i de 
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byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med 
stor positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från ren teknik och 
infrastruktur, inbegripet förnybar energi, 
försörjning av vätgasbränslen och 
vätgasbaserade bränslen baserade på 
förnybar energi och minskade 
koldioxidutsläpp från transport-, industri- 
och byggnadsbeståndet, till hållbara 
fjärrvärmenät, grön och hållbar mobilitet, 
investeringar i forsknings- och 
innovationsverksamhet, inbegripet vid 
universitet och offentliga 
forskningsinstitutioner, främjande av 
överföring av avancerad och 
marknadsfärdig teknik och investeringar i 
digitalisering, digital innovation och 
digital konnektivitet, inbegripet 
digitaliserat jordbruk och 
precisionsjordbruk, smart avfallshantering, 
rent och säkert vatten, ren energi och 
energieffektivitets- och 
integrationsåtgärder, inklusive renovering 
och ombyggnad av byggnader, avskiljning 
och lagring av koldioxid, stöd till 
omställningen till en cirkulär ekonomi, 
restaurering och sanering av mark, såvida 
detta inte omfattas av ansvar för 
miljöskador i enlighet med den princip om 
att förorenaren betalar som avses i artikel 
191 i EUF-fördraget, samt 
kompetenshöjning och omskolning, 
utbildning och social infrastruktur, 
inklusive subventionerade bostäder. 
Infrastrukturprojekt får även omfatta 
lösningar som leder till ökad resiliens mot 
katastrofer och föränderliga 
väderförhållanden till följd av 
klimatförändringar. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
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sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen.

Or. en

Ändringsförslag 55
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till unionens nya 
klimat- och energimål för 2030 och en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2040 
eller tidigare, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från ren teknik och 
infrastruktur för förnybar energi och 
minskade koldioxidutsläpp i 
transportsektorn till fjärrvärmenät, grön 
och hållbar mobilitet, investeringar i 
forskning, innovation och digitalisering, 
smart avfallshantering, ren förnybar energi 
och energieffektivitetsåtgärder, inklusive 
renovering och ombyggnad av byggnader, 
stöd till omställningen till en cirkulär 
ekonomi, restaurering och sanering av 
mark såvida detta inte omfattas av ansvar 
för miljöskador i enlighet med principen 
om att förorenaren betalar som avses i 
artikel 191 i EUF-fördraget, samt 
kompetenshöjning och omskolning, 
utbildning och social infrastruktur, 
inklusive subventionerade bostäder. 
Infrastrukturprojekt får även omfatta 
lösningar som leder till ökad resiliens mot 
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extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

ekologiska katastrofer. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten och som kan bidra avsevärt 
till unionens klimat- och energimål samt 
till att upprätthålla den biologiska 
mångfalden, samtidigt som de respekterar 
principen om att inte orsaka skada, bör 
EU:s klassificeringssystem för 
miljömässigt hållbar ekonomisk 
verksamhet användas. Investeringarna bör 
granskas för att avgöra om de har någon 
påverkan på miljön, på klimatet eller 
socialt, och vid behov bör de genomgå 
hållbarhetssäkring i enlighet med den 
vägledning som ska utarbetas av 
kommissionen inom ramen för InvestEU-
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 56
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
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investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från utveckling av teknik 
och infrastruktur för hållbar energi till 
överkomliga priser och minskade 
koldioxidutsläpp i transportsektorn till 
fjärrvärmenät, grön mobilitet, smart 
avfallshantering, ren energi och 
energieffektivitetsåtgärder, inklusive 
renovering och ombyggnad av byggnader, 
förnyelse och återväxt i städer, 
investeringar i vårdinrättningar, stöd till 
omställningen till en cirkulär ekonomi, 
restaurering och sanering av mark och 
ekosystem, skydd för och återställande av 
biologisk mångfald och livsmiljöer samt 
kompetenshöjning, omskolning, utveckling 
och utbildning i ny kompetens, med fokus 
på jämställdhet, och social infrastruktur, 
inklusive subventionerade bostäder. 
Infrastrukturprojekt får även omfatta 
lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas. 
Tekniskt och administrativt bistånd 
kommer att finnas tillgängligt i samband 
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med sådana investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 57
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta, men är inte begränsade till, 
allt från energiinfrastruktur, däribland 
investeringar som är förenliga med ren 
vätgas, biogas och biometan, och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, investeringar i gröna och 
hållbara forsknings- och 
innovationsprojekt, smart avfallshantering, 
ren energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark, miljöinfrastruktur (vatten och 
sanitet), förnyelse och återväxt i städer, 
kultur- och historiearv samt 
kompetenshöjning och omskolning, 
utbildning och social infrastruktur, 
inklusive subventionerade bostäder. 
Infrastrukturprojekt får även omfatta 
lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
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klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

Or. en

Ändringsförslag 58
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum 
av investeringar, på villkor att de bidrar till 
att uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och 
sanering av mark samt kompetenshöjning 
och omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett begränsat 
spektrum av investeringar, på villkor att de 
bidrar till att uppfylla utvecklingsbehoven i 
samband med omställningen till en mer 
hållbar ekonomi. De investeringar som får 
stöd kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
mer hållbar ekonomi, restaurering och 
sanering av mark. Infrastrukturprojekt får 
även omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
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omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med 
stor positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
miljömässiga utmaningar som följer av 
anpassningen till en mer hållbar ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 59
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
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byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med 
stor positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen.

Or. de

Ändringsförslag 60
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 

(5) För att öka den regionala 
sammanhållningen och den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
hållbara investeringar, på villkor att de 
bidrar till att uppfylla utvecklingsbehoven i 
samband med omställningen till en 
klimatneutral ekonomi, enligt vad som 
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omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

beskrivs i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning. De investeringar som 
får stöd bör utesluta fossila bränslen och 
bör omfatta allt från förnybar energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät 
endast för kolregioner i övergång, grön 
mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi i enlighet med 
principen ”att inte orsaka skada” bör 
föredras, särskilt för territorier med stora 
omställningsbehov. Investeringar i andra 
sektorer kan också få stöd om de 
överensstämmer med de territoriella planer 
för en rättvis omställning som antagits. 
Genom att ge stöd till investeringar som 
inte ger tillräckliga inkomster syftar 
lånefaciliteten till att ge offentliga organ de 
nödvändiga extra medel som behövs för att 
hantera de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga utmaningar som följer av 
anpassningen till klimatomställningen. För 
att göra det lättare att identifiera 
investeringar med stor positiv 
miljöpåverkan som är stödberättigande 
inom ramen för lånefaciliteten bör EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

Or. en

Ändringsförslag 61
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från forskning och 
utveckling, stöd till små och medelstora 
företag, energi- och transportinfrastruktur 
till fjärrvärmenät, grön mobilitet, smart 
avfallshantering, ren energi och 
energieffektivitetsåtgärder, inklusive 
renovering och ombyggnad av byggnader, 
stöd till omställningen till en cirkulär 
ekonomi, restaurering och sanering av 
mark och vatten samt kompetenshöjning 
och omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive vårdinrättningar 
och subventionerade bostäder. 
Infrastrukturprojekt får även omfatta 
lösningar som leder till ökad 
katastrofreliens, närmare bestämt mot de 
katastrofer som förvärras av 
klimatförändringarna, såsom 
översvämningar och skogsbränder. En 
övergripande investeringsstrategi bör 
föredras, särskilt för territorier med stora 
omställningsbehov. Investeringar i andra 
sektorer kan också få stöd om de 
överensstämmer med de territoriella planer 
för en rättvis omställning som antagits. 
Genom att ge stöd till investeringar som 
inte ger tillräckliga inkomster syftar 
lånefaciliteten till att ge offentliga organ de 
nödvändiga extra medel som behövs för att 
hantera de territoriella, sociala, 
ekonomiska och miljömässiga utmaningar 
som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
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klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

Or. en

Ändringsförslag 62
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning, skapande av 
arbetstillfällen och social infrastruktur, 
inklusive subventionerade bostäder. 
Infrastrukturprojekt får även omfatta 
lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
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utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med 
stor positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen.

Or. en

Ändringsförslag 63
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, 
Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
lokal kollektivtrafik, avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
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territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med 
stor positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 64
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen, däribland 
gamla gruvområden och randområden 
som t.ex. öar, bör lånefaciliteten omfatta 
ett brett spektrum av investeringar, på 
villkor att de bidrar till att uppfylla 
utvecklingsbehoven i samband med 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
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omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

Or. fr

Ändringsförslag 65
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
och cirkulär ekonomi, enligt vad som 
beskrivs i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning. De investeringar som 
får stöd kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
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energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten ska EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas, 
och principen om att inte orsaka 
betydande skada ska följas.

Or. en

Ändringsförslag 66
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
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uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan till exempel omfatta allt från energi- 
och transportinfrastruktur till 
fjärrvärmenät, grön mobilitet, smart 
avfallshantering, ren energi och 
energieffektivitetsåtgärder, inklusive 
renovering och ombyggnad av byggnader, 
stöd till omställningen till en cirkulär 
ekonomi, restaurering och sanering av 
mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan kriterierna för 
överensstämmelse med unionens 
klimatmål för 2030 och en klimatneutral 
ekonomi senast 2050 användas.

Or. en

Ändringsförslag 67
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Mot bakgrund av dess insatser för 
att öka den ekonomiska, territoriella och 
sociala sammanhållningen, bör 
lånefaciliteten även bidra till att 
undanröja ojämlikhet, främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
integrera ett genusperspektiv, samt 
bekämpa diskriminering på grund av kön, 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning, i enlighet med 
artikel 2 i fördraget om Europeiska 
unionen (EU-fördraget), artikel 10 i 
EUF-fördraget och artikel 21 i EU-
stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. Alla delaktiga berörda 
parter i samtliga skeden av 
genomförandet av lånefaciliteten ska 
förbinda sig att främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män och säkerställa 
att följderna för kvinnor beaktas, med 
tanke på att de har drabbats 
oproportionerligt hårt av 
klimatförändringarna och 
omställningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 68
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Målen för lånefaciliteten bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
bevara, skydda och förbättra miljöns 
kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 
191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till 
principen om att förorenaren betalar och 
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till de åtaganden som man har enats om 
enligt Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 69
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kommissionen bör anta en 
förteckning över uteslutna investeringar 
som är skadliga för de mål som fastställs i 
Parisavtalet och den gröna given och som 
inte är i linje med EIB:s 
energifinansieringspolitik. Dessa 
investeringar bör uteslutas från det 
unionsstöd som tillhandahålls av 
lånefaciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 70
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att undvika strandade 
tillgångar och säkerställa att offentlig 
finansiering utnyttjas så kostnadseffektivt 
som möjligt, bör de stödmottagande 
projekten ha långvarig grön, hållbar 
effekt och bidra till att klimatneutralitet 
uppnås till 2050.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) De övergripande principerna i 
artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen (EU-fördraget) och artikel 10 i 
EUF-fördraget, inbegripet principerna 
om subsidiaritet och proportionalitet i 
artikel 5 i EU-fördraget, bör iakttas när 
lånefaciliteten genomförs, med hänsyn 
tagen till unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. 
Medlemsstaterna bör också iaktta 
skyldigheterna enligt FN:s konvention om 
barnets rättigheter och FN:s konvention 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, och säkerställa 
tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i 
den konventionen och i enlighet med 
unionslagstiftningen om harmoniserade 
tillgänglighetskrav för varor och tjänster. 
Lånefaciliteten bör inte stödja åtgärder 
som bidrar till någon form av segregering 
eller uteslutning, eller infrastruktur som 
är otillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning. Medlemsstaterna 
och kommissionen bör sträva efter att 
undanröja ojämlikhet och främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
integrera ett genusperspektiv, samt 
bekämpa diskriminering på grund av kön, 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning.

Or. en

Ändringsförslag 72
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) Medlemsstaterna och 
kommissionen bör säkerställa att 
lånefaciliteten genomförs på ett sätt som 
bidrar till att jämställdheten mellan 
kvinnor och män respekteras och främjas 
i enlighet med artikel 8 i EUF-fördraget. 
Utvärderingar har visat betydelsen av att 
jämställdhetsmålen beaktas fullt ut i alla 
aspekter och i alla faser av utarbetandet, 
övervakningen, genomförandet och 
utvärderingen av de operativa 
programmen, vid rätt tillfälle och på ett 
enhetligt sätt, och därför måste 
könsspecifika konsekvensbedömningar, 
jämställdhetsbudgetering och 
resultatövervakning ur ett 
jämställdhetsperspektiv ingå i 
programplaneringen.

Or. en

Ändringsförslag 73
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
anger särskilt förfarandet för fastställande 
och genomförande av budgeten genom 
bidrag, upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörernas ansvar. Regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget avser även skyddet av 

(6) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
anger särskilt förfarandet för fastställande 
och genomförande av budgeten genom 
bidrag, upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörernas ansvar. Regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget avser även skyddet av 
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unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
sund ekonomisk förvaltning och en 
ändamålsenlig EU-finansiering.

unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
sund ekonomisk förvaltning och en 
ändamålsenlig EU-finansiering. Emellertid 
är det mycket viktigt att skydda de slutliga 
mottagarna för att säkerställa att de 
investeringar som stöds av lånefaciliteten 
är ändamålsenliga. Lokala och regionala 
myndigheter kan inte förlora sin 
finansiering till följd av generella brister 
när det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna. Om så krävs bör 
kommissionen, efter överenskommelse 
med Europaparlamentet och rådet, 
tillfälligt förvalta medel till mottagarna 
utan inblandning av nationella regeringar 
som strider mot rättsstatsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 74
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
anger särskilt förfarandet för fastställande 
och genomförande av budgeten genom 
bidrag, upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörernas ansvar. Regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget avser även skyddet av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 

(6) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
anger särskilt förfarandet för fastställande 
och genomförande av budgeten genom 
bidrag, upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörernas ansvar. Regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget avser även skyddet av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
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sund ekonomisk förvaltning och en 
ändamålsenlig EU-finansiering.

sund ekonomisk förvaltning och en 
ändamålsenlig EU-finansiering. Endast 
medlemsstater som rättar sig efter 
unionens grundläggande värden, 
inbegripet rättsstatsprincipen, bör kunna 
dra nytta av lånefaciliteten. Om 
kommissionen är av uppfattningen att 
rättsstatsprincipen överträds i en 
medlemsstat, bör den försöka understödja 
de berörda regionernas omställning på 
andra sätt eller hitta ett sätt att dirigera 
stödet strikt till regionen, om den följer 
rättsstatsprincipen, utan att den nationella 
regeringen är inblandad.

Or. en

Ändringsförslag 75
Erik Bergkvist

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
anger särskilt förfarandet för fastställande 
och genomförande av budgeten genom 
bidrag, upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörernas ansvar. Regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget avser även skyddet av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
sund ekonomisk förvaltning och en 
ändamålsenlig EU-finansiering.

(6) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
anger särskilt förfarandet för fastställande 
och genomförande av budgeten genom 
bidrag, upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörernas ansvar. Regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget avser även skyddet av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
sund ekonomisk förvaltning och en 
ändamålsenlig EU-finansiering. Därför bör 
respekt för och efterlevnad av unionens 
grundläggande värden, såsom 
rättsstatsprincipen, vara ett krav för 
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mottagande av någon form av finansiellt 
stöd från EU-budgeten, inbegripet 
mekanismen för en rättvis omställning. 
Medlemsstater som drar nytta av 
mekanismen för en rättvis omställning 
bör ha förbundit sig att uppnå EU:s mål 
om klimatneutralitet till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 76
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
anger särskilt förfarandet för fastställande 
och genomförande av budgeten genom 
bidrag, upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörernas ansvar. Regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget avser även skyddet av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för 
en sund ekonomisk förvaltning och en 
ändamålsenlig EU-finansiering.

(6) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
anger särskilt förfarande för fastställande 
och genomförande av budgeten genom 
bidrag, upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av finansiella aktörernas ansvar.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Lånefaciliteten bör ge stöd i form 
av bidrag från unionen, kombinerade med 
lån från en finansieringspartner. 
Finansieringsramen för bidragsdelen, 
som genomförs av kommissionen med 
direkt förvaltning, bör inte vara kopplad 
till kostnader, i enlighet med artikel 125 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
(nedan kallad budgetförordningen)12. En 
sådan finansieringsform bör bidra till att 
uppmuntra de projektansvariga att delta 
och till att lånefacilitetens mål kan 
uppnås på ett effektivt sätt i förhållande 
till lånets storlek. Lånedelen bör 
tillhandahållas av Europeiska 
investeringsbanken (EIB). Lånefaciliteten 
kan utvidgas till att omfatta andra 
finansieringspartner som tillhandahåller 
lånedelen, när ytterligare medel för 
bidragsdelen blir tillgängliga eller när det 
krävs för ett korrekt genomförande.

(7) Lånefaciliteten bör ge stöd i form 
av bidrag från unionen, kombinerade med 
lån från en finansieringspartner. Lånedelen 
bör tillhandahållas av Europeiska 
investeringsbanken (EIB). Andra 
finansieringspartner som har klarat den 
pelarbedömning som föreskrivs i artikel 
154 i budgetförordningen kan också 
tillhandahålla lånedelen förutsatt att de 
har kapacitet att uppfylla målen med 
lånefaciliteten, bidra med egna medel och 
säkerställa lämplig geografisk täckning.

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

Or. en

Ändringsförslag 78
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Lånefaciliteten bör ge stöd i form 
av bidrag från unionen, kombinerade med 
lån från en finansieringspartner. 
Finansieringsramen för bidragsdelen, som 
genomförs av kommissionen med direkt 
förvaltning, bör inte vara kopplad till 
kostnader, i enlighet med artikel 125 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 

(7) Lånefaciliteten bör ge stöd i form 
av bidrag från unionen, kombinerade med 
lån från en finansieringspartner. 
Finansieringsramen för bidragsdelen, som 
genomförs av kommissionen med direkt 
förvaltning, bör inte vara kopplad till 
kostnader, i enlighet med artikel 125 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
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(EU, Euratom) 2018/1046 (nedan kallad 
budgetförordningen)12. En sådan 
finansieringsform bör bidra till att 
uppmuntra de projektansvariga att delta 
och till att lånefacilitetens mål kan uppnås 
på ett effektivt sätt i förhållande till lånets 
storlek. Lånedelen bör tillhandahållas av 
Europeiska investeringsbanken (EIB). 
Lånefaciliteten kan utvidgas till att 
omfatta andra finansieringspartner som 
tillhandahåller lånedelen, när ytterligare 
medel för bidragsdelen blir tillgängliga 
eller när det krävs för ett korrekt 
genomförande.

(EU, Euratom) 2018/1046 (nedan kallad 
budgetförordningen)12. En sådan 
finansieringsform bör bidra till att 
uppmuntra de projektansvariga att delta 
och till att kommuners, städers och 
territoriers mål kan uppnås på ett effektivt 
sätt i förhållande till lånets storlek. 
Lånedelen bör tillhandahållas av 
Europeiska investeringsbanken (EIB).

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

Or. en

Ändringsförslag 79
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Covid-19-pandemin har gjort 
mekanismen för en rättvis omställning 
ännu viktigare när det gäller behovet av 
att bygga upp ekonomierna i de regioner 
som berörs mest av klimatomställningen. 
Med tanke på det ömsesidiga beroendet 
mellan klimatomställningen och en 
hållbar ekonomisk tillväxt, måste det 
finnas tillräckliga medel som en del av 
lånefaciliteten för den offentliga sektorn 
för att utmaningarna med omställningen 
till en klimatneutral ekonomi i unionen 
till 2050 ska kunna hanteras, dvs. 
utmaningar som har förvärrats av covid-
19-pandemin.

Or. en
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Ändringsförslag 80
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) De lån som tillhandahålls av EIB 
och andra finansieringspartner till 
offentliga organ för att stödja projekt som 
av kommissionen konstateras vara 
stödberättigade och ekonomiskt och 
tekniskt oberoende bör vara undantagna 
från en medlemsstats beräkning av 
underskott och skuld enligt definitionen i 
stabilitets- och tillväxtpakten.

Or. en

Ändringsförslag 81
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Av lånefacilitetens bidragsdel 
förväntas [250 000 000] EUR finansieras 
ur unionens budget i enlighet med 
[förslaget till ny flerårig budgetram] och 
bör utgöra det särskilda referensbeloppet, 
i den mening som avses i punkt 17 i det 
interinstitutionella avtalet av den 2 
december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin, 
samarbete i budgetfrågor och sund 
ekonomisk förvaltning13, för 
Europaparlamentet och rådet under det 
årliga budgetförfarandet.

utgår

_________________
13 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013
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.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:37
3:TOC

Or. en

Ändringsförslag 82
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Av lånefacilitetens bidragsdel 
förväntas [250 000 000] EUR finansieras 
ur unionens budget i enlighet med 
[förslaget till ny flerårig budgetram] och 
bör utgöra det särskilda referensbeloppet, i 
den mening som avses i punkt 17 i det 
interinstitutionella avtalet av den 2 
december 2013 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning13, för 
Europaparlamentet och rådet under det 
årliga budgetförfarandet.

(8) Av lånefacilitetens bidragsdel 
förväntas [1 525 000 000] EUR finansieras 
ur unionens budget i enlighet med 
[förslaget till ny flerårig budgetram] och 
bör utgöra det särskilda referensbeloppet, i 
den mening som avses i punkt 17 i det 
interinstitutionella avtalet av den 2 
december 2013 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning13, för 
Europaparlamentet och rådet under det 
årliga budgetförfarandet.

_________________ _________________
13 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

13 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

Or. en

Ändringsförslag 83
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) 275 000 000 EUR av utgår
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lånefacilitetens bidragsdel kommer att 
finansieras genom återbetalningar från 
de finansieringsinstrument som inrättats 
genom de program som förtecknas i 
bilaga I till denna förordning. 
Inkomsterna kommer från avslutade 
program som är fristående från 
lånefaciliteten, och bör betraktas som 
externa inkomster avsatta för särskilda 
ändamål genom undantag från artikel 
21.3 f i budgetförordningen på grundval 
av artikel 322.1 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 84
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) 275 000 000 EUR av 
lånefacilitetens bidragsdel kommer att 
finansieras genom återbetalningar från 
de finansieringsinstrument som inrättats 
genom de program som förtecknas i 
bilaga I till denna förordning. 
Inkomsterna kommer från avslutade 
program som är fristående från 
lånefaciliteten, och bör betraktas som 
externa inkomster avsatta för särskilda 
ändamål genom undantag från artikel 
21.3 f i budgetförordningen på grundval av 
artikel 322.1 i EUF-fördraget.

(9) Artikel 21.3 f i budgetförordningen 
och artikel 322.1 i EUF-fördraget bör 
respekteras fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 85
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) 1 000 000 000 EUR av 
lånefacilitetens bidragsdel bör finansieras 
genom det förväntade överskottet från 
inbetalningarna till den EU-garanti som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2015/1017, som 
också inrättar den europeiska fonden för 
strategiska investeringar (nedan kallad 
Efsi-förordningen)14. Ett undantag bör 
därför göras från artikel 213.4 a i 
budgetförordningen, där det föreskrivs att 
eventuella överskott av avsättningar för 
en budgetgaranti ska återföras till 
budgeten, så att överskottet kan tilldelas 
lånefaciliteten. De inkomsterna bör 
betraktas som externa inkomster avsatta 
för särskilda ändamål genom undantag 
från artikel 21.3 f i budgetförordningen 
på grundval av artikel 322.1 i EUF-
fördraget.

utgår

_________________
14 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 
2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska 
centrumet för investeringsrådgivning och 
portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1291/2013 och 
(EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169 
1.7.2015, s. 1)

Or. fr

Ändringsförslag 86
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) 1 000 000 000 EUR av utgår
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lånefacilitetens bidragsdel bör finansieras 
genom det förväntade överskottet från 
inbetalningarna till den EU-garanti som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2015/1017, som 
också inrättar den europeiska fonden för 
strategiska investeringar (nedan kallad 
Efsi-förordningen)14. Ett undantag bör 
därför göras från artikel 213.4 a i 
budgetförordningen, där det föreskrivs att 
eventuella överskott av avsättningar för 
en budgetgaranti ska återföras till 
budgeten, så att överskottet kan tilldelas 
lånefaciliteten. De inkomsterna bör 
betraktas som externa inkomster avsatta 
för särskilda ändamål genom undantag 
från artikel 21.3 f i budgetförordningen 
på grundval av artikel 322.1 i EUF-
fördraget.
_________________
14 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 
2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska 
centrumet för investeringsrådgivning och 
portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1291/2013 och 
(EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169 
1.7.2015, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 87
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) 1 000 000 000 EUR av 
lånefacilitetens bidragsdel bör finansieras 
genom det förväntade överskottet från 
inbetalningarna till den EU-garanti som 

(10) Artikel 213.4 a i 
budgetförordningen, där det föreskrivs att 
eventuella överskott av avsättningar för en 
budgetgaranti ska återföras till budgeten, 
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inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2015/1017, som 
också inrättar den europeiska fonden för 
strategiska investeringar (nedan kallad 
Efsi-förordningen)14. Ett undantag bör 
därför göras från artikel 213.4 a i 
budgetförordningen, där det föreskrivs att 
eventuella överskott av avsättningar för en 
budgetgaranti ska återföras till budgeten, 
så att överskottet kan tilldelas 
lånefaciliteten. De inkomsterna bör 
betraktas som externa inkomster avsatta 
för särskilda ändamål genom undantag 
från artikel 21.3 f i budgetförordningen 
på grundval av artikel 322.1 i EUF-
fördraget.

bör respekteras fullt ut.

_________________
14 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 
2015 om Europeiska fonden för strategiska 
investeringar, Europeiska centrumet för 
investeringsrådgivning och portalen för 
investeringsprojekt på europeisk nivå samt 
om ändring av förordningarna (EU) nr 
1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – 
Europeiska fonden för strategiska 
investeringar (EUT L 169 1.7.2015, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 88
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I enlighet med artikel 12.4 c i 
budgetförordningen bör de anslag som 
motsvarar externa inkomster avsatta för 
särskilda ändamål automatiskt föras över 
till efterföljande program eller åtgärd. 
Den bestämmelsen gör det möjligt att 
matcha den fleråriga planen för 
inkomster avsatta för särskilda ändamål 

utgår
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med genomförandeplanen för projekt som 
finansieras genom lånefaciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 89
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Medel för rådgivningsstödet bör 
också tillhandahållas för att främja 
utarbetande, utveckling och genomförande 
av projekt.

(12) Medel för rådgivningsstödet bör 
också tillhandahållas för att främja 
utarbetande, utveckling och genomförande 
av projekt, inbegripet i ansökningsskedet.

Or. en

Ändringsförslag 90
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta 
av bidragsdelen bör en mekanism inrättas 
för att fastställa öronmärkta nationella 
andelar som ska respekteras i ett första 
skede, utifrån den fördelningsnyckel som 
föreslås i förordningen om fonden för en 
rättvis omställning. För att jämka 
samman det målet med behovet att 
optimera lånefacilitetens ekonomiska 
konsekvenser och dess genomförande bör 
sådana nationella anslag inte öronmärkas 
efter den 31 december 2024. Därefter bör 
de återstående medel som avsatts för 
bidragsdelen tillhandahållas utan någon på 
förhand tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå, 

(13) De återstående medel som avsatts 
för bidragsdelen bör tillhandahållas utan 
någon på förhand tilldelad nationell andel 
och på konkurrensutsatt grund på 
unionsnivå, samtidigt som man säkerställer 
att de är förutsägbara för investeringarna 
och att de är behovsbaserade och leder till 
regional konvergens.
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samtidigt som man säkerställer att de är 
förutsägbara för investeringarna och att de 
är behovsbaserade och leder till regional 
konvergens.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att medlen från programmen används så ändamålsenligt som möjligt, bör 
det inte finnas någon nationell öronmärkning.

Ändringsförslag 91
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 
bidragsdelen bör en mekanism inrättas för 
att fastställa öronmärkta nationella andelar 
som ska respekteras i ett första skede, 
utifrån den fördelningsnyckel som föreslås 
i förordningen om fonden för en rättvis 
omställning. För att jämka samman det 
målet med behovet att optimera 
lånefacilitetens ekonomiska konsekvenser 
och dess genomförande bör sådana 
nationella anslag inte öronmärkas efter den 
31 december 2024. Därefter bör de 
återstående medel som avsatts för 
bidragsdelen tillhandahållas utan någon på 
förhand tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå, 
samtidigt som man säkerställer att de är 
förutsägbara för investeringarna och att de 
är behovsbaserade och leder till regional 
konvergens.

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 
bidragsdelen i så hög grad som möjligt, 
och i vetskap om att det är 
övergångsregionerna som kan drabbas 
värst ekonomiskt och socialt av 
omställningen, bör en mekanism inrättas 
för att fastställa öronmärkta nationella 
andelar som ska respekteras i ett första 
skede, utifrån den fördelningsnyckel som 
föreslås i förordningen om fonden för en 
rättvis omställning. För att jämka samman 
det målet med behovet att optimera 
lånefacilitetens ekonomiska konsekvenser 
och dess genomförande bör sådana 
nationella anslag inte öronmärkas efter den 
31 december 2024. Därefter bör de 
återstående medel som avsatts för 
bidragsdelen tillhandahållas utan någon på 
förhand tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå, 
samtidigt som man säkerställer att de är 
förutsägbara för investeringarna och att de 
är behovsbaserade och leder till regional 
konvergens. En interimsutvärdering bör 
offentliggöras senast den 30 juni 2024 
som underlag till hur de återstående 
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medlen ska fördelas.

Or. en

Motivering

Interimsutvärderingen skulle kunna ge värdefullt underlag till processen att fördela den 
återstående finansiering som finns tillgänglig efter den 31 december 2024, och som inte 
tilldelas på förhand efter medlemsstat. Det borde därför vara motiverat att flytta fram 
datumet för offentliggörandet av interimsutvärderingen.

Ändringsförslag 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 
bidragsdelen bör en mekanism inrättas för 
att fastställa öronmärkta nationella andelar 
som ska respekteras i ett första skede, 
utifrån den fördelningsnyckel som 
föreslås i förordningen om fonden för en 
rättvis omställning. För att jämka 
samman det målet med behovet att 
optimera lånefacilitetens ekonomiska 
konsekvenser och dess genomförande bör 
sådana nationella anslag inte öronmärkas 
efter den 31 december 2024. Därefter bör 
de återstående medel som avsatts för 
bidragsdelen tillhandahållas utan någon på 
förhand tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå, 
samtidigt som man säkerställer att de är 
förutsägbara för investeringarna och att de 
är behovsbaserade och leder till regional 
konvergens.

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 
bidragsdelen bör en mekanism inrättas för 
att fastställa öronmärkta nationella andelar 
som ska respekteras så länge programmet 
pågår. De medel som avsatts för 
bidragsdelen bör tillhandahållas med en på 
förhand tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå, 
samtidigt som man säkerställer att de är 
förutsägbara för investeringarna och att de 
bygger på genomförbarhet och låg 
riskbenägenhet.

Or. en

Ändringsförslag 93
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 
bidragsdelen bör en mekanism inrättas för 
att fastställa öronmärkta nationella andelar 
som ska respekteras i ett första skede, 
utifrån den fördelningsnyckel som föreslås 
i förordningen om fonden för en rättvis 
omställning. För att jämka samman det 
målet med behovet att optimera 
lånefacilitetens ekonomiska konsekvenser 
och dess genomförande bör sådana 
nationella anslag inte öronmärkas efter den 
31 december 2024. Därefter bör de 
återstående medel som avsatts för 
bidragsdelen tillhandahållas utan någon på 
förhand tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå, 
samtidigt som man säkerställer att de är 
förutsägbara för investeringarna och att de 
är behovsbaserade och leder till regional 
konvergens.

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 
bidragsdelen bör en mekanism inrättas för 
att fastställa öronmärkta nationella andelar 
som ska respekteras i ett första skede, 
utifrån den fördelningsnyckel som föreslås 
i förordningen om fonden för en rättvis 
omställning. Denna mekanism bör 
inrättas genom en delegerad akt från 
kommissionen där de respektive 
andelarna fastställs för varje medlemsstat. 
För att jämka samman det målet med 
behovet att optimera lånefacilitetens 
ekonomiska konsekvenser och dess 
genomförande bör sådana nationella anslag 
inte öronmärkas efter den fleråriga 
budgetramen 2021–2027. Därefter bör de 
återstående medel som avsatts för 
bidragsdelen tillhandahållas utan någon på 
förhand tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå, 
samtidigt som man säkerställer att de är 
förutsägbara för investeringarna och att de 
är behovsbaserade och leder till regional 
konvergens, med tonvikt på de territorier 
som påverkas mest negativt av 
klimatomställningen.

Or. en

Ändringsförslag 94
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 
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bidragsdelen bör en mekanism inrättas för 
att fastställa öronmärkta nationella andelar 
som ska respekteras i ett första skede, 
utifrån den fördelningsnyckel som föreslås 
i förordningen om fonden för en rättvis 
omställning. För att jämka samman det 
målet med behovet att optimera 
lånefacilitetens ekonomiska konsekvenser 
och dess genomförande bör sådana 
nationella anslag inte öronmärkas efter den 
31 december 2024. Därefter bör de 
återstående medel som avsatts för 
bidragsdelen tillhandahållas utan någon på 
förhand tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå, 
samtidigt som man säkerställer att de är 
förutsägbara för investeringarna och att de 
är behovsbaserade och leder till regional 
konvergens.

bidragsdelen bör en mekanism inrättas för 
att fastställa öronmärkta nationella andelar 
som ska respekteras i ett första skede, 
utifrån den fördelningsnyckel som föreslås 
i förordningen om fonden för en rättvis 
omställning. Hänsyn bör tas till behoven i 
mindre utvecklade regioner, så som avses 
i artikel [102.2] i förordning .../... [nya 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser]. För att jämka samman det 
målet med behovet att optimera 
lånefacilitetens ekonomiska konsekvenser 
och dess genomförande bör sådana 
nationella anslag inte öronmärkas efter den 
31 december 2024. Därefter bör de 
återstående medel som avsatts för 
bidragsdelen tillhandahållas utan någon på 
förhand tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå, 
samtidigt som man säkerställer att de är 
förutsägbara för investeringarna och att de 
är behovsbaserade och leder till regional 
konvergens samt främjar ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 95
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 
bidragsdelen bör en mekanism inrättas för 
att fastställa öronmärkta nationella andelar 
som ska respekteras i ett första skede, 
utifrån den fördelningsnyckel som föreslås 
i förordningen om fonden för en rättvis 
omställning. För att jämka samman det 
målet med behovet att optimera 
lånefacilitetens ekonomiska konsekvenser 
och dess genomförande bör sådana 
nationella anslag inte öronmärkas efter den 

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 
bidragsdelen bör en mekanism inrättas för 
att fastställa öronmärkta nationella andelar 
som ska respekteras i ett första skede, 
utifrån den fördelningsnyckel som föreslås 
i förordningen om fonden för en rättvis 
omställning utan att rekommendationerna 
från europeiska planeringsterminen 2020 
ska utgöra ett villkor. För att jämka 
samman det målet med behovet att 
optimera lånefacilitetens ekonomiska 
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31 december 2024. Därefter bör de 
återstående medel som avsatts för 
bidragsdelen tillhandahållas utan någon på 
förhand tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå, 
samtidigt som man säkerställer att de är 
förutsägbara för investeringarna och att de 
är behovsbaserade och leder till regional 
konvergens.

konsekvenser och dess genomförande bör 
sådana nationella anslag inte öronmärkas 
efter den 31 december 2024. Därefter bör 
de återstående medel som avsatts för 
bidragsdelen tillhandahållas utan någon på 
förhand tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå, 
samtidigt som man säkerställer att de är 
förutsägbara för investeringarna och att de 
är behovsbaserade och leder till regional 
konvergens.

Or. fr

Ändringsförslag 96
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 
bidragsdelen bör en mekanism inrättas för 
att fastställa öronmärkta nationella andelar 
som ska respekteras i ett första skede, 
utifrån den fördelningsnyckel som föreslås 
i förordningen om fonden för en rättvis 
omställning. För att jämka samman det 
målet med behovet att optimera 
lånefacilitetens ekonomiska konsekvenser 
och dess genomförande bör sådana 
nationella anslag inte öronmärkas efter den 
31 december 2024. Därefter bör de 
återstående medel som avsatts för 
bidragsdelen tillhandahållas utan någon på 
förhand tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå, 
samtidigt som man säkerställer att de är 
förutsägbara för investeringarna och att de 
är behovsbaserade och leder till regional 
konvergens.

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 
bidragsdelen bör en mekanism inrättas för 
att fastställa öronmärkta nationella andelar 
som ska respekteras i ett första skede, 
utifrån den fördelningsnyckel som föreslås 
i förordningen om fonden för en rättvis 
omställning. För att jämka samman det 
målet med behovet att optimera 
lånefacilitetens ekonomiska konsekvenser 
och dess genomförande bör sådana 
nationella anslag inte öronmärkas efter den 
fleråriga budgetramen 2021–2027. 
Därefter bör de återstående medel som 
avsatts för bidragsdelen tillhandahållas 
utan någon på förhand tilldelad nationell 
andel och på konkurrensutsatt grund på 
unionsnivå, samtidigt som man säkerställer 
att de är förutsägbara för investeringarna 
och att de är behovsbaserade och leder till 
regional konvergens och territoriell 
sammanhållning.

Or. en
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Ändringsförslag 97
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 
bidragsdelen bör en mekanism inrättas för 
att fastställa öronmärkta nationella andelar 
som ska respekteras i ett första skede, 
utifrån den fördelningsnyckel som föreslås 
i förordningen om fonden för en rättvis 
omställning. För att jämka samman det 
målet med behovet att optimera 
lånefacilitetens ekonomiska konsekvenser 
och dess genomförande bör sådana 
nationella anslag inte öronmärkas efter den 
31 december 2024. Därefter bör de 
återstående medel som avsatts för 
bidragsdelen tillhandahållas utan någon på 
förhand tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå, 
samtidigt som man säkerställer att de är 
förutsägbara för investeringarna och att de 
är behovsbaserade och leder till regional 
konvergens.

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 
bidragsdelen bör en mekanism inrättas för 
att fastställa öronmärkta nationella andelar 
som ska respekteras i ett första skede, 
utifrån den fördelningsnyckel som föreslås 
i förordningen om fonden för en rättvis 
omställning. För att jämka samman det 
målet med behovet att optimera 
lånefacilitetens ekonomiska konsekvenser 
och dess genomförande bör sådana 
nationella anslag inte öronmärkas efter den 
31 december 2024. Därefter bör de 
återstående medel som avsatts för 
bidragsdelen tillhandahållas utan någon på 
förhand tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå, 
samtidigt som man säkerställer att de är 
förutsägbara för investeringarna och att de 
är behovsbaserade och leder till rättvis 
regional konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 98
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
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bör projektets relevans beaktas, när det 
gäller de utvecklingsbehov som beskrivs i 
de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 
främja regional och territoriell konvergens 
samt bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet. Unionsstöd som fastställs 
i denna förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

bör projektets relevans beaktas, när det 
gäller de utvecklingsbehov som beskrivs i 
de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 
främja regional och territoriell konvergens 
samt bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet. Unionsstöd som fastställs 
i denna förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen. 
Följande gemensamma kriterier ska 
anges i de territoriella planerna som 
utarbetats gemensamt med 
kommissionen: ett stöd för regioner som 
är starkt beroende av fossila bränslen och 
koldioxidintensiva industrier, ett utarbetat 
projekt för övergång till koldioxidsnål 
verksamhet, engagemang för att skapa 
nya jobb inom den gröna ekonomin, en 
vilja att investera i förnybara energikällor 
och digital uppkoppling. Behöriga lokala 
och regionala myndigheter i de berörda 
territorierna ska delta i ett nära samarbete 
kring utarbetandet av en territoriell plan 
för en rättvis omställning.

Or. fr

Ändringsförslag 99
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
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stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör projektets relevans beaktas, när det 
gäller de utvecklingsbehov som beskrivs i 
de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 
främja regional och territoriell konvergens 
samt bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet. Unionsstöd som fastställs 
i denna förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

stödberättigande och tilldelningskriterierna 
ska man beakta de relevanta kriterier som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... [förordningen om 
inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar], projektets 
förmåga att uppfylla de mål och 
utvecklingsbehov som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning, hur projektet bidrar till att nå 
unionens klimat- och energimål för 2030 
och klimatneutralitet till 2050, det 
övergripande målet att främja regional och 
territoriell konvergens samt bidragsdelens 
betydelse för projektets genomförbarhet. 
Kommissionen ska säkerställa att 
jämställdhet och integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv tas i beaktande 
och främjas i arbetsprogrammet. 
Unionsstöd som fastställs i denna 
förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 100
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör projektets relevans beaktas, när det 

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier, 
som kan innefatta relevanta kriterier av 
dem som fastställs i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) .../... 
[förordningen om inrättande av en ram 
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gäller de utvecklingsbehov som beskrivs i 
de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 
främja regional och territoriell konvergens 
samt bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet. Unionsstöd som fastställs 
i denna förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

för att underlätta hållbara investeringar] 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör projektets relevans beaktas, när det 
gäller de utvecklingsbehov som beskrivs i 
de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, de övergripande målen att 
främja regional och territoriell konvergens 
och bemöta de ekonomiska och sociala 
kostnaderna för övergången till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 
2050, och samtidigt se till att ingen 
lämnas utanför, samt bidragsdelens 
betydelse för projektets genomförbarhet. 
Unionsstöd som fastställs i denna 
förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 101
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och 
tilldelningskriterierna bör projektets 
relevans beaktas, när det gäller de 
utvecklingsbehov som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier, i 
de fall efterfrågan överskrider 
finansieringsresurserna inom de 
nationella anslagen, bör anges i 
arbetsprogrammet och i inbjudan att lämna 
förslag. I villkoren för stödberättigande och 
prioriteringskriterierna bör hänsyn tas till 
de relevanta kriterier som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
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främja regional och territoriell konvergens 
samt bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet. Unionsstöd som fastställs 
i denna förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

förordning (EU) .../... [förordningen om 
inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar], projektets 
förmåga att uppnå de mål och tillgodose 
de utvecklingsbehov som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning, bidraget till 
klimatomställningen, projektets 
kostnadseffektivitet, det övergripande 
målet att främja regional och territoriell 
konvergens samt bidragsdelens betydelse 
för projektets genomförbarhet. Unionsstöd 
som fastställs i denna förordning bör därför 
endast göras tillgängligt för medlemsstater 
där det antagits minst en territoriell plan för 
en rättvis omställning. Arbetsprogrammet 
och ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 102
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör projektets relevans beaktas, när det 
gäller de utvecklingsbehov som beskrivs i 
de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 
främja regional och territoriell konvergens 
samt bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet. Unionsstöd som fastställs 
i denna förordning bör därför endast göras 

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör hänsyn tas till de relevanta kriterier 
som fastställs i EU:s taxonomi för 
hållbara investeringar, projektets förmåga 
att uppfylla de mål och utvecklingsbehov 
som beskrivs i de territoriella planerna för 
en rättvis omställning, dess bidrag till 
klimatomställningen, om det offentliga 
organ som begär stöd har antagit en 
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tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

utfasningsplan för alla fossila bränslen 
inom en tidsram som är förenlig med 
målen i Parisavtalet, det övergripande 
målet att främja ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning samt 
bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet. Unionsstöd som fastställs 
i denna förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 103
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör projektets relevans beaktas, när det 
gäller de utvecklingsbehov som beskrivs i 
de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 
främja regional och territoriell konvergens 
samt bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet. Unionsstöd som fastställs 
i denna förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier, 
som kan innefatta relevanta kriterier som 
fastställs i förordning (EU) ... 
(förordningen om inrättande av en ram 
för att underlätta hållbara investeringar), 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör hänsyn tas till projektets förmåga att 
uppfylla de mål och utvecklingsbehov som 
beskrivs i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, dess bidrag till att 
säkerställa att klimatomställningen 
uppnås på ett sådant sätt att ingen lämnas 
utanför, det övergripande målet att främja 
regional och territoriell konvergens samt 
bidragsdelens roll för projektets 
överkomliga kostnad. Unionsstöd som 
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medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

fastställs i denna förordning bör därför 
endast göras tillgängligt för medlemsstater 
där det antagits minst en territoriell plan för 
en rättvis omställning. Arbetsprogrammet 
och ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 104
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör projektets relevans beaktas, när det 
gäller de utvecklingsbehov som beskrivs i 
de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 
främja regional och territoriell konvergens 
samt bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet. Unionsstöd som fastställs 
i denna förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör ingå efterlevnad av EU-taxonomin 
och principen om att inte orsaka 
betydande skada, och hänsyn bör tas till 
projektets relevans, när det gäller de 
utvecklingsbehov som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 
främja regional och territoriell konvergens 
samt bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet. Unionsstöd som fastställs 
i denna förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.
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Or. en

Ändringsförslag 105
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör projektets relevans beaktas, när det 
gäller de utvecklingsbehov som beskrivs i 
de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 
främja regional och territoriell konvergens 
samt bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet. Unionsstöd som fastställs 
i denna förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör projektets relevans beaktas, när det 
gäller de utvecklingsbehov som beskrivs i 
de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 
främja regional konvergens och territoriell 
sammanhållning samt bidragsdelens 
betydelse för projektets genomförbarhet. 
Unionsstöd som fastställs i denna 
förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 106
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Särskilda villkor för (14) Särskilda villkor för 
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stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör projektets relevans beaktas, när det 
gäller de utvecklingsbehov som beskrivs i 
de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 
främja regional och territoriell konvergens 
samt bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet. Unionsstöd som fastställs 
i denna förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör projektets relevans beaktas, när det 
gäller de utvecklingsbehov som beskrivs i 
de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 
främja regional och territoriell 
sammanhållning samt bidragsdelens 
betydelse för projektets genomförbarhet. 
Unionsstöd som fastställs i denna 
förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 107
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att skydda unionens budget 
och hedra unionens värden bör 
medlemsstaterna framhålla 
rättsstatsprincipen, och en generell brist 
när det gäller rättsstatsprincipen skulle 
kunna medföra indragna betalningar och 
åtaganden, nedsatt finansiering och ett 
förbud mot att ingå nya åtaganden i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning om skydd av unionens 
budget vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer i medlemsstaterna.
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Or. en

Ändringsförslag 108
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I särskilda fall ska stödet från 
lånefaciliteten ges till regioner som 
genomgår en oförutsedd näringslivskris 
till följd av åtgärder för att hantera 
klimatförändringarna, så att adekvata 
åtgärder kan vidtas mot krissituationer 
som kan uppkomma i samband med 
omställningen. På så vis ska regioner 
kunna få stöd även om de inte på förhand 
räknas som drabbade regioner.

Or. en

Ändringsförslag 109
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Stöd inom lånefaciliteten bör endast 
ges till projekt som inte genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster som 
kan göra dem finansiellt hållbara och 
göra det möjligt för dem att finansiera sig 
enbart genom lån på marknadsmässiga 
villkor. De egna inkomsterna bör bestå av 
inkomster, budgetöverföringar ej 
medräknade, som genererats direkt av den 
verksamhet som bedrivs inom projektet, 
t.ex. försäljning, avgifter eller besparingar 
till följd av uppgradering av befintliga 
tillgångar.

(15) Stöd inom lånefaciliteten bör endast 
ges till projekt som bemöter de 
ekonomiska och sociala kostnaderna för 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050 och som inte 
genererar ett tillräckligt flöde av egna 
inkomster och som inte kan säkra 
projektfinansiering i samma omfattning 
eller inom samma tidsram utan inslag av 
bidrag från unionens budget. De egna 
inkomsterna bör bestå av inkomster, 
budgetöverföringar ej medräknade, som 
genererats direkt av den verksamhet som 
bedrivs inom projektet, t.ex. försäljning, 
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avgifter eller besparingar till följd av 
uppgradering av befintliga tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 110
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Stöd inom lånefaciliteten bör endast 
ges till projekt som inte genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster som 
kan göra dem finansiellt hållbara och göra 
det möjligt för dem att finansiera sig enbart 
genom lån på marknadsmässiga villkor. De 
egna inkomsterna bör bestå av inkomster, 
budgetöverföringar ej medräknade, som 
genererats direkt av den verksamhet som 
bedrivs inom projektet, t.ex. försäljning, 
avgifter eller besparingar till följd av 
uppgradering av befintliga tillgångar.

(15) Stöd inom lånefaciliteten bör endast 
ges till projekt som inte genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster som 
kan göra dem finansiellt hållbara och göra 
det möjligt för dem att finansiera sig enbart 
genom lån på marknadsmässiga villkor, 
och som följaktligen inte skulle kunna 
förverkligas utan det ekonomiska 
unionsstödet enligt denna lånefacilitet. De 
egna inkomsterna bör bestå av inkomster, 
budgetöverföringar ej medräknade, som 
genererats direkt av den verksamhet som 
bedrivs inom projektet, t.ex. försäljning, 
avgifter eller besparingar till följd av 
uppgradering av befintliga tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 111
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Stöd inom lånefaciliteten bör endast 
ges till projekt som inte genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster som 
kan göra dem finansiellt hållbara och göra 
det möjligt för dem att finansiera sig enbart 
genom lån på marknadsmässiga villkor. De 

(15) Stöd inom lånefaciliteten bör endast 
ges till projekt som inte genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster som 
kan göra dem finansiellt hållbara, baserat 
på ett genomsnitt som tas fram av två 
oberoende revisionsbyråer, och göra det 
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egna inkomsterna bör bestå av inkomster, 
budgetöverföringar ej medräknade, som 
genererats direkt av den verksamhet som 
bedrivs inom projektet, t.ex. försäljning, 
avgifter eller besparingar till följd av 
uppgradering av befintliga tillgångar.

möjligt för dem att finansiera sig enbart 
genom lån på marknadsmässiga villkor. De 
egna inkomsterna bör bestå av inkomster, 
budgetöverföringar ej medräknade, som 
genererats direkt av den verksamhet som 
bedrivs inom projektet, t.ex. försäljning, 
avgifter eller besparingar till följd av 
uppgradering av befintliga tillgångar.

Or. fr

Ändringsförslag 112
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Stöd inom lånefaciliteten bör endast 
ges till projekt som inte genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster som 
kan göra dem finansiellt hållbara och göra 
det möjligt för dem att finansiera sig enbart 
genom lån på marknadsmässiga villkor. De 
egna inkomsterna bör bestå av inkomster, 
budgetöverföringar ej medräknade, som 
genererats direkt av den verksamhet som 
bedrivs inom projektet, t.ex. försäljning, 
avgifter eller besparingar till följd av 
uppgradering av befintliga tillgångar.

(15) Stöd inom lånefaciliteten bör endast 
ges till projekt som rättar sig efter EU-
taxonomin och principen om att inte 
orsaka betydande skada, och som inte 
genererar ett tillräckligt flöde av egna 
inkomster som kan göra dem finansiellt 
hållbara och göra det möjligt för dem att 
finansiera sig enbart genom lån på 
marknadsmässiga villkor. De egna 
inkomsterna bör bestå av inkomster, 
budgetöverföringar ej medräknade, som 
genererats direkt av den verksamhet som 
bedrivs inom projektet, t.ex. försäljning, 
avgifter eller besparingar till följd av 
uppgradering av befintliga tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 113
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(15a) Projekt som får stöd enligt denna 
lånefacilitet bör vara inriktade på att vara 
finansiellt bärkraftiga under hela den tid 
projekten varar. Kommissionen bör i 
samarbete med berörda parter och 
finansieringspartner fortlöpande följa upp 
hur finansiellt bärkraftiga projekten 
enligt denna lånefacilitet är.

Or. en

Ändringsförslag 114
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Eftersom bidragsdelen bör 
återspegla regionernas olikartade 
utvecklingsbehov i de olika 
medlemsstaterna bör stödet anpassas. Med 
hänsyn till att offentliga organ i mindre 
utvecklade regioner, som de definieras i 
artikel 102.2 i förordning [nya 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser], ofta har en lägre 
investeringskapacitet bör bidragsnivån för 
lån till sådana enheter vara jämförelsevis 
högre.

(16) Eftersom bidragsdelen bör 
återspegla regionernas olikartade 
utvecklingsbehov i de olika 
medlemsstaterna bör stödet anpassas. Med 
hänsyn till att offentliga organ i mindre 
utvecklade regioner, som de definieras i 
artikel 102.2 i förordning [nya 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser], i de yttersta 
randområdena, som de definieras i artikel 
349 i EUF-fördraget, samt i landsbygd, 
glesbefolkade och avfolkade områden ofta 
har en lägre investeringskapacitet bör 
bidragsnivån för lån till sådana enheter 
vara jämförelsevis högre.

Or. en

Ändringsförslag 115
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(16) Eftersom bidragsdelen bör 
återspegla regionernas olikartade 
utvecklingsbehov i de olika 
medlemsstaterna bör stödet anpassas. Med 
hänsyn till att offentliga organ i mindre 
utvecklade regioner, som de definieras i 
artikel 102.2 i förordning [nya 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser], ofta har en lägre 
investeringskapacitet bör bidragsnivån för 
lån till sådana enheter vara jämförelsevis 
högre.

(16) Eftersom bidragsdelen bör 
återspegla regionernas olikartade 
utvecklingsbehov i de olika 
medlemsstaterna bör stödet prioriteras i 
dessa regioner. Med hänsyn till att 
offentliga organ i mindre utvecklade 
regioner, som de definieras i artikel 102.2 i 
förordning [nya förordningen om 
gemensamma bestämmelser], ofta har en 
lägre investeringskapacitet bör 
bidragsnivån för lån till sådana enheter 
vara jämförelsevis högre.

Or. en

Ändringsförslag 116
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att säkerställa ett effektivt 
genomförande av lånefaciliteten kan det bli 
nödvändigt att tillhandahålla 
rådgivningsstöd för utarbetandet, 
utvecklingen och genomförandet av 
projekten. Stödet ska tillhandahållas genom 
InvestEU:s rådgivningscentrum.

(17) För att säkerställa ett effektivt 
genomförande av lånefaciliteten kan det bli 
nödvändigt att tillhandahålla 
rådgivningsstöd för utarbetandet, 
utvecklingen och genomförandet av 
projekten, i synnerhet när det gäller 
hållbarhet och efterlevnad av EU-
taxonomin . Stödet ska tillhandahållas 
genom InvestEU:s rådgivningscentrum.

Or. en

Ändringsförslag 117
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att säkerställa ett effektivt 
genomförande av lånefaciliteten kan det bli 

(17) För att säkerställa ett effektivt 
genomförande av lånefaciliteten kan det bli 
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nödvändigt att tillhandahålla 
rådgivningsstöd för utarbetandet, 
utvecklingen och genomförandet av 
projekten. Stödet ska tillhandahållas genom 
InvestEU:s rådgivningscentrum.

nödvändigt att tillhandahålla 
rådgivningsstöd för utarbetandet, 
utvecklingen och genomförandet av 
projekten. Stödet ska tillhandahållas genom 
InvestEU:s rådgivningscentrum och 
finansieras genom medel från EU-
budgeten.

Or. en

Ändringsförslag 118
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Eftersom denna lånefacilitets 
effektivitet är beroende av 
stödmottagarnas administrativa kapacitet, 
ska kommissionen säkerställa att 
projekten åtföljs av moderniserings- och 
digitaliseringsarbete i offentlig 
förvaltning och samhällstjänster, med 
förbättrad innovation där det behövs, bl.a. 
genom sammanhållningspolitiska 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 119
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/2013, rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 och rådets förordning (EU) 

(19) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/2013, rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 och rådets förordning (EU) 
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2017/1939 bör unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, omfattande bland annat 
förebyggande, upptäckt, korrigering och 
utredning av oriktigheter, inklusive 
bedrägeri, krav på återbetalning av belopp 
som gått förlorade, betalats ut på felaktiga 
grunder eller använts felaktigt samt i 
tillämpliga fall administrativa sanktioner. I 
synnerhet gäller att Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf), i enlighet 
med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 
och förordning (EU, Euratom) nr 
883/2013, bör få utföra administrativa 
utredningar, inklusive kontroller och 
inspektioner på plats, i syfte att fastställa 
om det har förekommit bedrägeri, 
korruption eller annan olaglig verksamhet 
som påverkar unionens ekonomiska 
intressen. I enlighet med förordning (EU) 
2017/1939 får Europeiska 
åklagarmyndigheten, enligt vad som 
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2017/1371, utreda och 
lagföra brott mot unionens ekonomiska 
intressen. I enlighet med 
budgetförordningen måste varje person 
eller enhet som tar emot medel från 
unionen samarbeta fullt ut för att skydda 
unionens ekonomiska intressen, bevilja 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten – när det gäller de 
medlemsstater som deltar i fördjupat 
samarbete enligt förordning (EU) 
2017/1939 – och Europeiska 
revisionsrätten de rättigheter och den 
tillgång som krävs samt säkerställa att 
tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter.

2017/1939 bör unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, omfattande bland annat 
förebyggande, upptäckt, korrigering och 
utredning av oriktigheter, inklusive 
bedrägeri, krav på återbetalning av belopp 
som gått förlorade, betalats ut på felaktiga 
grunder eller använts felaktigt samt i 
tillämpliga fall administrativa sanktioner. I 
synnerhet gäller att Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf), i enlighet 
med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 
och förordning (EU, Euratom) nr 
883/2013, bör få utföra administrativa 
utredningar, inklusive kontroller och 
inspektioner på plats, i syfte att fastställa 
om det har förekommit bedrägeri, 
korruption eller annan olaglig verksamhet 
som påverkar unionens ekonomiska 
intressen. I enlighet med förordning (EU) 
2017/1939 får Europeiska 
åklagarmyndigheten, enligt vad som 
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2017/1371, utreda och 
lagföra brott mot unionens ekonomiska 
intressen. I enlighet med 
budgetförordningen måste varje person 
eller enhet som tar emot medel från 
unionen samarbeta fullt ut för att skydda 
unionens ekonomiska intressen, bevilja 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten – när det gäller de 
medlemsstater som deltar i fördjupat 
samarbete enligt förordning (EU) 
2017/1939 – och Europeiska 
revisionsrätten de rättigheter och den 
tillgång som krävs samt säkerställa att 
tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter. När det 
gäller stöd på över 5 000 000 euro, ska en 
kontroll av utnyttjandet av EU:s medel 
genomföras vartannat år av en revisor 
från Europeiska revisionsrätten genom en 
dokumentkontroll på plats som leder till 
ett godkännande av förvaltningen av 
fonden.



PE657.150v01-00 74/159 AM\1212239SV.docx

SV

Or. fr

Ändringsförslag 120
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Finansiellt stöd genom 
lånefaciliteten bör inte beviljas till företag 
som är registrerade i de länder som står 
med i EU:s förteckning över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet, såvida de inte bevisar att 
de har en legitim affärsverksamhet där.

Or. en

Ändringsförslag 121
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att komplettera och ändra 
vissa icke väsentliga delar i den här 
förordningen bör kommissionen ges 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget när det gäller 
att delegera vidare vissa 
genomförandeuppgifter till 
genomförandeorgan samt att ändra delar 
i bilaga II till den här förordningen 
avseende nyckelprestationsindikatorerna. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
kan genomföra lämpliga samråd under 
sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 

utgår
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säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

Or. en

Ändringsförslag 122
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att fastställa en lämplig 
budgetram för lånefacilitetens bidragsdel 
fram till den 31 december 2024 bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter att fastställa 
de tillgängliga nationella anslagen 
uttryckta i andelar av lånefacilitetens 
totala finansieringsram för varje 
medlemsstat i enlighet med den metod 
som fastställs i bilaga I till förordning 
[FRO-förordningen]. 
Genomförandebefogenheterna bör 
tilldelas utan kommittéförfarande 
eftersom andelarna är en direkt följd av 
tillämpningen av en på förhand fastställd 
beräkningsmetod.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 123
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att fastställa en lämplig 
budgetram för lånefacilitetens bidragsdel 
fram till den 31 december 2024 bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter att fastställa 
de tillgängliga nationella anslagen 
uttryckta i andelar av lånefacilitetens totala 
finansieringsram för varje medlemsstat i 
enlighet med den metod som fastställs i 
bilaga I till förordning [FRO-
förordningen]. 
Genomförandebefogenheterna bör tilldelas 
utan kommittéförfarande eftersom 
andelarna är en direkt följd av 
tillämpningen av en på förhand fastställd 
beräkningsmetod.

(21) För att fastställa en lämplig 
budgetram för lånefacilitetens bidragsdel 
fram till efter den fleråriga budgetramen 
2021–2027, bör befogenheten att anta 
rättsakter i enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget delegeras till 
kommissionen för att fastställa de 
tillgängliga nationella anslagen uttryckta i 
andelar av lånefacilitetens totala 
finansieringsram för varje medlemsstat i 
enlighet med den metod som fastställs i 
bilaga I till förordning [FRO-
förordningen]. 
Genomförandebefogenheterna bör tilldelas 
utan kommittéförfarande eftersom 
andelarna är en direkt följd av 
tillämpningen av en på förhand fastställd 
beräkningsmetod.

Or. en

Ändringsförslag 124
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Kommissionen bör årligen 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av, effekterna av 
och verksamheterna inom lånefaciliteten 
för den offentliga sektorn, för att uppfylla 
vederbörlig demokratisk 
ansvarsskyldighet.

Or. en

Ändringsförslag 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Målet med denna förordning, 
nämligen att få fram offentliga 
investeringar i de territorier som påverkas 
mest av övergången till klimatneutralitet 
genom att tillgodose motsvarande 
utvecklingsbehov, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna. 
De viktigaste anledningarna till detta är 
att det är svårt för offentliga organ att ge 
stöd till investeringar som inte genererar 
tillräckliga flöden av egna inkomster och 
som främjar de territorier som påverkas 
mest negativt av klimatomställningen 
utan bidrag från EU, samt behovet av en 
enhetlig genomföranderam med direkt 
förvaltning. Eftersom målen kan uppnås 
bättre på unionsnivå kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

(22) Målet med denna förordning, 
nämligen att få fram offentliga 
investeringar i de territorier som påverkas 
mest av övergången till klimatneutralitet, 
däribland gamla gruvområden och 
randområden, genom att tillgodose 
motsvarande utvecklingsbehov. I enlighet 
med proportionalitetsprincipen går inte 
denna förordning utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. fr

Ändringsförslag 126
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Målet med denna förordning, 
nämligen att få fram offentliga 
investeringar i de territorier som påverkas 
mest av övergången till klimatneutralitet 
genom att tillgodose motsvarande 
utvecklingsbehov, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna. 

(22) Målet med denna förordning är att 
upprätthålla kulturen med ohållbart höga 
offentliga utgifter i EU. De viktigaste 
anledningarna till detta är att det är svårt 
för offentliga organ att ge stöd till 
investeringar som inte genererar 
tillräckliga flöden av egna inkomster och 
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De viktigaste anledningarna till detta är att 
det är svårt för offentliga organ att ge stöd 
till investeringar som inte genererar 
tillräckliga flöden av egna inkomster och 
som främjar de territorier som påverkas 
mest negativt av klimatomställningen utan 
bidrag från EU, samt behovet av en 
enhetlig genomföranderam med direkt 
förvaltning. Eftersom målen kan uppnås 
bättre på unionsnivå kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

som främjar de territorier som påverkas 
mest negativt av klimatomställningen utan 
bidrag från EU, samt behovet av en 
enhetlig genomföranderam med direkt 
förvaltning. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
antas vara nödvändigt för att uppnå detta 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 127
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, 
Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Målet med denna förordning, 
nämligen att få fram offentliga 
investeringar i de territorier som påverkas 
mest av övergången till klimatneutralitet 
genom att tillgodose motsvarande 
utvecklingsbehov, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna. 
De viktigaste anledningarna till detta är att 
det är svårt för offentliga organ att ge stöd 
till investeringar som inte genererar 
tillräckliga flöden av egna inkomster och 
som främjar de territorier som påverkas 
mest negativt av klimatomställningen utan 
bidrag från EU, samt behovet av en 
enhetlig genomföranderam med direkt 
förvaltning. Eftersom målen kan uppnås 
bättre på unionsnivå kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 

(22) Målet med denna förordning, 
nämligen att få fram offentliga 
investeringar i de territorier som påverkas 
mest av övergången till klimatneutralitet 
genom att tillgodose motsvarande 
utvecklingsbehov, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna. 
De viktigaste anledningarna till detta är att 
det är svårt för offentliga organ att ge stöd 
till investeringar som inte genererar 
tillräckliga flöden av egna inkomster och 
som främjar de territorier som påverkas 
mest negativt av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi, på grund av EU:s 
restriktiva ekonomi- och budgetpolitik, 
samt behovet av en enhetlig 
genomföranderam med direkt förvaltning. 
Eftersom målen kan uppnås bättre på 
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subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

unionsnivå kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 128
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Målet med denna förordning, 
nämligen att få fram offentliga 
investeringar i de territorier som påverkas 
mest av övergången till klimatneutralitet 
genom att tillgodose motsvarande 
utvecklingsbehov, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna. 
De viktigaste anledningarna till detta är att 
det är svårt för offentliga organ att ge stöd 
till investeringar som inte genererar 
tillräckliga flöden av egna inkomster och 
som främjar de territorier som påverkas 
mest negativt av klimatomställningen utan 
bidrag från EU, samt behovet av en 
enhetlig genomföranderam med direkt 
förvaltning. Eftersom målen kan uppnås 
bättre på unionsnivå kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

(22) Målet med denna förordning, 
nämligen att få fram offentliga 
investeringar i de territorier som påverkas 
mest av övergången till klimatneutralitet 
och cirkulär ekonomi genom att tillgodose 
motsvarande utvecklingsbehov, kan inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna. De viktigaste 
anledningarna till detta är att det är svårt 
för offentliga organ att ge stöd till 
investeringar som inte genererar 
tillräckliga flöden av egna inkomster och 
som främjar de territorier som påverkas 
mest negativt av klimatomställningen utan 
bidrag från EU, samt behovet av en 
enhetlig genomföranderam med direkt 
förvaltning. Eftersom målen kan uppnås 
bättre på unionsnivå kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

Or. en
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Ändringsförslag 129
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Målet med denna förordning, 
nämligen att få fram offentliga 
investeringar i de territorier som påverkas 
mest av övergången till klimatneutralitet 
genom att tillgodose motsvarande 
utvecklingsbehov, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna. 
De viktigaste anledningarna till detta är att 
det är svårt för offentliga organ att ge stöd 
till investeringar som inte genererar 
tillräckliga flöden av egna inkomster och 
som främjar de territorier som påverkas 
mest negativt av klimatomställningen utan 
bidrag från EU, samt behovet av en 
enhetlig genomföranderam med direkt 
förvaltning. Eftersom målen kan uppnås 
bättre på unionsnivå kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

(22) Målet med denna förordning, 
nämligen att få fram offentliga 
investeringar i de territorier som påverkas 
mest av övergången till klimatneutralitet 
genom att tillgodose motsvarande 
utvecklingsbehov, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna. 
De viktigaste anledningarna till detta är att 
det är svårt för offentliga organ att enbart 
ge stöd till investeringar som främjar de 
territorier som påverkas mest negativt av 
klimatomställningen och som inte 
genererar tillräckliga flöden av egna 
inkomster utan bidrag från EU, samt 
behovet av en enhetlig genomföranderam 
med direkt förvaltning. Eftersom målen 
kan uppnås bättre på unionsnivå kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 130
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
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till följd av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050.

till följd av omställningen till unionens 
klimat- och energimål för 2030, som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... [om inrättande av 
en ram för att uppnå klimatneutralitet och 
om ändring av förordning (EU) 
2018/1999 (europeisk klimatlag)] och en 
klimat- och koldioxidneutral ekonomi i 
unionen till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 131
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
till följd av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050.

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
till följd av omställningen till en 
klimatneutral och cirkulär ekonomi i 
unionen senast till 2050, i linje med EU-
taxonomin och i enlighet med principen 
om att inte orsaka betydande skada. Ingen 
finansiering bör gå till verksamheter som 
är till betydande skada för de miljömål 
som fastställs i EU-taxonomin.

Or. en

Ändringsförslag 132
Erik Bergkvist

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
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till följd av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050.

till följd av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050. 
Endast de medlemsstater som åtar sig att 
uppfylla EU:s mål om klimatneutralitet 
till 2050 och följer unionens 
grundläggande värden, såsom 
rättsstatsprincipen, får dra nytta av 
lånefaciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 133
Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
till följd av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050.

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som identifieras i de territoriella 
planer för en rättvis omställning som 
utarbetats av medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen] och som står inför allvarliga 
sociala, miljömässiga och ekonomiska 
utmaningar till följd av omställningen till 
en klimatneutral ekonomi i unionen till 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 134
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
till följd av omställningen till en 

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
till följd av omställningen till unionens 
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klimatneutral ekonomi i unionen till 2050. nya klimat- och energimål för 2030 och 
en klimatneutral ekonomi i unionen till 
2040 eller tidigare.

Or. en

Ändringsförslag 135
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska 
utmaningar till följd av omställningen till 
en klimatneutral ekonomi i unionen till 
2050.

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen enligt definitionen i artikel 7 i 
förordning [FRO-förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 136
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
till följd av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050.

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga, utbildningsmässiga, 
tekniska, geografiska och ekonomiska 
utmaningar till följd av omställningen till 
en klimatneutral ekonomi i unionen till 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 137
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
till följd av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050.

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
till följd av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen senast till 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 138
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
till följd av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050.

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga, territoriella och ekonomiska 
utmaningar till följd av omställningen till 
en klimatneutral ekonomi i unionen till 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
till följd av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050.

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga 
utmaningar till följd av omställningen till 
en mer hållbar ekonomi i unionen.
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Or. en

Ändringsförslag 140
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
till följd av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 
2050.

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar, 
däribland gamla gruvområden och 
randområden som t.ex. öar.

Or. fr

Ändringsförslag 141
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast medlemsstater som har förbundit 
sig att nå EU:s mål om klimatneutralitet 
2050 och följer unionens grundläggande 
värden, däribland rättsstatsprincipen, får 
dra nytta av lånefaciliteten. Respekt för 
rättsstatsprincipen är en ofrånkomlig 
förutsättning för sund ekonomisk 
förvaltning och ändamålsenlig EU-
finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 142
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. stödmottagare: en juridisk person 
inom den offentliga sektorn, etablerad i en 
medlemsstat som ett offentligrättsligt organ 
eller som ett privaträttsligt organ som 
anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter, 
och med vilken en 
bidragsöverenskommelse har 
undertecknats inom ramen för 
lånefaciliteten.

2. stödmottagare: en juridisk person 
inom den offentliga sektorn, etablerad i en 
medlemsstat som ett offentligrättsligt organ 
eller som ett privaträttsligt organ som 
anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter, 
eller ett statsägt företag eller ett företag 
som ägs av en lokal eller regional 
myndighet, och med vilken en 
bidragsöverenskommelse har 
undertecknats inom ramen för 
lånefaciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 143
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. finansieringspartner: EIB, andra 
internationella finansinstitut, nationella 
utvecklingsbanker och finansinstitut med 
vilka kommissionen undertecknar en 
administrativ överenskommelse om 
samarbete inom lånefaciliteten.

3. finansieringspartner: EIB, andra 
internationella finansinstitut, däribland 
privata finansinstitut, nationella 
utvecklingsbanker och finansinstitut med 
vilka kommissionen undertecknar en 
administrativ överenskommelse om 
samarbete inom lånefaciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 144
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4. projekt: en åtgärd som av 
kommissionen identifierats som 
stödberättigande, finansiellt och tekniskt 
oberoende och som har ett på förhand 
fastställt mål och en fastställd period under 
vilken det ska genomföras och slutföras.

4. projekt: en åtgärd som av 
kommissionen identifierats som 
stödberättigande, finansiellt och tekniskt 
oberoende och som har ett på förhand 
fastställt mål och en fastställd period under 
vilken det ska genomföras och slutföras. 
Projekt som redan har inletts, men inte 
kunnat slutföras till följd av bristande 
ekonomiska medel, kan också vara 
stödberättigande enligt denna 
lånefacilitet.

Or. en

Ändringsförslag 145
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. territoriell plan för en rättvis 
omställning: en plan som upprättats i 
enlighet med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen] och som godkänts av 
kommissionen.

5. territoriell plan för en rättvis 
omställning: en plan som upprättats i 
enlighet med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen], tillsammans med de 
relevanta lokala och regionala 
myndigheterna i de berörda territorierna 
och i enlighet med den 
partnerskapsprincip som fastställs i 
artikel 6 i förordning (EU) .../... [nya 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och som godkänts av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 146
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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5. territoriell plan för en rättvis 
omställning: en plan som upprättats i 
enlighet med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen] och som godkänts av 
kommissionen.

5. territoriell plan för en rättvis 
omställning: en plan som upprättats i 
enlighet med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen] och som utarbetats av 
medlemsstaterna, tillsammans med 
relevanta lokala och regionala 
myndigheter och berörda parter efter 
meningsfullt samråd i de berörda 
territorierna, och som godkänts av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 147
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. territoriell plan för en rättvis 
omställning: en plan som upprättats i 
enlighet med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen] och som godkänts av 
kommissionen.

5. territoriell plan för en rättvis 
omställning: en plan som upprättats i 
enlighet med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen] och som utarbetats av 
relevanta lokala och regionala 
myndigheter under samråd med 
arbetsmarknadens parter, det regionala 
civila samhället och representanter från 
den privata sektorn, och som godkänts av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 148
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. territoriell plan för en rättvis 
omställning: en plan som upprättats i 

5. territoriell plan för en rättvis 
omställning: en plan som upprättats 
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enlighet med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen] och som godkänts av 
kommissionen.

tillsammans med relevanta lokala och 
regionala myndigheter och berörda parter 
i det berörda territoriet i enlighet med 
artikel 7 i förordning [FRO-förordningen] 
och som godkänts av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 149
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. principen om att inte orsaka 
skada: att avstå från att orsaka 
”betydande skada för miljömål” enligt 
artikel 17 i förordning (EU) nr 2020/852 
[taxonomiförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 150
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. additionalitet: stöd till projekt som 
inte genererar ett tillräckligt flöde av egna 
medel för att täcka 
investeringskostnaderna, och som därför 
annars inte skulle kunna förverkligas 
under samma tidsram, och som bidrar till 
de allmänna mål som fastställs i artikel 3.

Or. en
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Ändringsförslag 151
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. plan för omställning: att uppnå 
klimatneutralitet och andra 
hållbarhetsmål, i linje med EU-taxonomin 
och principen om att inte orsaka 
betydande skada. Framstegen bör mätas 
enligt harmoniserade 
hållbarhetsindikatorer, tidsbundna och 
vetenskapligt baserade mål.

Or. en

Ändringsförslag 152
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. additionalitet: stöd till projekt som 
inte genererar ett tillräckligt flöde av egna 
inkomster för att täcka 
investeringskostnaderna och som bidrar 
till de allmänna mål som fastställs i 
artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 153
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem som härrör från 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi till förmån för de unionsterritorier 
som identifieras i de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna har utarbetat i enlighet 
med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen].

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem som härrör från 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi till förmån för de unionsterritorier 
som identifieras i de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna har utarbetat i enlighet 
med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen], och att bidra till EU:s 
politiska mål, särskilt unionens klimat- 
och energimål för 2030, så som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... [om inrättande av 
en ram för att uppnå klimatneutralitet och 
om ändring av förordning (EU) 
2018/1999 (europeisk klimatlag] och 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050, i enlighet 
med målen i Parisavtalet, samt att 
tillgodose behovet av att stärka 
konkurrenskraften. Den bör vara i linje 
med förordningen [förordning om skydd 
av unionens budget vid generella brister 
när det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna].

Or. en

Ändringsförslag 154
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem som härrör från 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi till förmån för de unionsterritorier 
som identifieras i de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem och 
miljöproblem som härrör från 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi till förmån för de unionsterritorier 
som identifieras i de territoriella planer för 
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medlemsstaterna har utarbetat i enlighet 
med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen].

en rättvis omställning som 
medlemsstaterna har utarbetat i enlighet 
med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen], och att bidra till EU:s 
politiska mål, särskilt unionens nya 
klimat- och energimål för 2030 och 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2040 eller tidigare, 
i enlighet med målen i FN:s mål för 
hållbar utveckling, Parisavtalet och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 155
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem som härrör från 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi till förmån för de unionsterritorier 
som identifieras i de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna har utarbetat i enlighet 
med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen].

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem som härrör från 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi till förmån för de unionsterritorier 
som identifieras i de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna har utarbetat i enlighet 
med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen], i enlighet med målen i 
Parisavtalet och med säkerställande av att 
omställningen minskar jämlikhetsbrister, 
skapar en nettoeffekt på sysselsättningen 
med nya högkvalitativa arbetstillfällen 
samt är rättvis och socialt godtagbar för 
alla.

Or. en

Ändringsförslag 156
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem som härrör från 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi till förmån för de unionsterritorier 
som identifieras i de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna har utarbetat i enlighet 
med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen].

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem som härrör från 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, och samtidigt säkerställa att 
ingen lämnas utanför till följd av 
omställningen, till förmån för de 
unionsterritorier som identifieras i de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som medlemsstaterna har 
utarbetat i enlighet med artikel 7 i 
förordning [FRO-förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 157
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem som härrör från 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi till förmån för de unionsterritorier 
som identifieras i de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna har utarbetat i enlighet 
med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen].

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem som härrör från 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi till 2050 till förmån för de 
unionsterritorier som identifieras i de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som medlemsstaterna har 
utarbetat i enlighet med artikel 7 i 
förordning [FRO-förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 158
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem som härrör från 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi till förmån för de unionsterritorier 
som identifieras i de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna har utarbetat i enlighet 
med artikel 7 i förordning [FRO-
förordningen].

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem som härrör från 
omställningen till en mer hållbarekonomi 
till förmån för de unionsterritorier som 
identifieras i de territoriella planer för en 
rättvis omställning som medlemsstaterna 
har utarbetat i enlighet med artikel 7 i 
förordning [FRO-förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 159
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lånefaciliteten ska ha det särskilda 
målet att öka de investeringar inom 
offentlig sektor som görs för att tillgodose 
de regionala utvecklingsbehov som 
identifieras i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, genom att underlätta 
finansiering av projekt som genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster och 
som inte skulle finansieras utan inslaget av 
bidrag från unionens budget.

2. Lånefaciliteten ska ha det särskilda 
målet att öka de investeringar inom 
offentlig sektor som görs för att tillgodose 
de regionala utvecklingsbehov som 
identifieras i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, genom att underlätta 
finansiering av projekt som bemöter de 
ekonomiska och sociala kostnaderna för 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050 och som inte 
genererar ett tillräckligt flöde av egna 
inkomster och som inte skulle kunna säkra 
projektfinansiering i samma omfattning 
eller inom samma tidsram utan inslaget av 
bidrag från unionens budget.

Or. en



AM\1212239SV.docx 95/159 PE657.150v01-00

SV

Ändringsförslag 160
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lånefaciliteten ska ha det särskilda 
målet att öka de investeringar inom 
offentlig sektor som görs för att tillgodose 
de regionala utvecklingsbehov som 
identifieras i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, genom att underlätta 
finansiering av projekt som genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster och 
som inte skulle finansieras utan inslaget 
av bidrag från unionens budget.

2. Lånefaciliteten ska ha det särskilda 
målet att öka de investeringar inom 
offentlig sektor som görs för att tillgodose 
de regionala utvecklingsbehov som 
identifieras i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, genom att underlätta 
finansiering av projekt som genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster.

Or. en

Ändringsförslag 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lånefaciliteten ska ha det särskilda 
målet att öka de investeringar inom 
offentlig sektor som görs för att tillgodose 
de regionala utvecklingsbehov som 
identifieras i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, genom att underlätta 
finansiering av projekt som genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster och 
som inte skulle finansieras utan inslaget av 
bidrag från unionens budget.

2. Lånefaciliteten ska ha det särskilda 
målet att höja kvaliteten på de 
investeringar inom offentlig sektor som 
görs för att tillgodose de regionala 
utvecklingsbehov som identifieras i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning, genom att underlätta 
finansiering av projekt som inte tillräckligt 
har visat sig generera ett tillräckligt flöde 
av egna inkomster och som inte skulle 
finansieras utan inslaget av bidrag från 
unionens budget.

Or. en
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Ändringsförslag 162
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lånefaciliteten ska ha det särskilda 
målet att öka de investeringar inom 
offentlig sektor som görs för att tillgodose 
de regionala utvecklingsbehov som 
identifieras i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, genom att underlätta 
finansiering av projekt som genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster och 
som inte skulle finansieras utan inslaget av 
bidrag från unionens budget.

2. Lånefaciliteten ska ha det särskilda 
målet att öka de investeringar inom 
offentlig sektor som görs för att tillgodose 
de regionala utvecklingsbehov som 
identifieras i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning och att främja regional 
sammanhållning genom att underlätta 
finansiering av projekt som genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster och 
som inte skulle finansieras utan inslaget av 
bidrag från unionens budget.

Or. en

Ändringsförslag 163
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lånefaciliteten ska ha det särskilda 
målet att öka de investeringar inom 
offentlig sektor som görs för att tillgodose 
de regionala utvecklingsbehov som 
identifieras i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, genom att underlätta 
finansiering av projekt som genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster och 
som inte skulle finansieras utan inslaget av 
bidrag från unionens budget.

2. Lånefaciliteten ska ha det särskilda 
målet att öka de investeringar inom 
offentlig sektor som görs för att tillgodose 
de regionala utvecklingsbehov som 
identifieras i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, genom att underlätta 
finansiering av projekt som genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster och 
som inte skulle förverkligas utan inslaget 
av bidrag från unionens budget.

Or. en

Ändringsförslag 164
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță



AM\1212239SV.docx 97/159 PE657.150v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning syftar till att 
uppnå det särskilda målet i punkt 2, men 
också till att tillhandahålla rådgivningsstöd 
för utarbetande, utveckling och 
genomförande av stödberättigande projekt 
när det behövs. Rådgivningsstödet ska 
tillhandahållas i enlighet med reglerna och 
genomförandemetoderna för InvestEU:s 
rådgivningscentrum, som inrättas genom 
artikel [20] i förordning [InvestEU-
förordningen].

3. Denna förordning syftar till att 
uppnå det särskilda målet i punkt 2, men 
också till att tillhandahålla rådgivningsstöd 
för utarbetande, utveckling och 
genomförande av stödberättigande projekt 
när det behövs, inbegripet i 
projektansökningsfasen. 
Rådgivningsstödet ska tillhandahållas i 
enlighet med reglerna och 
genomförandemetoderna för InvestEU:s 
rådgivningscentrum, som inrättas genom 
artikel [20] i förordning [InvestEU-
förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 165
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning syftar till att 
uppnå det särskilda målet i punkt 2, men 
också till att tillhandahålla rådgivningsstöd 
för utarbetande, utveckling och 
genomförande av stödberättigande projekt 
när det behövs. Rådgivningsstödet ska 
tillhandahållas i enlighet med reglerna och 
genomförandemetoderna för InvestEU:s 
rådgivningscentrum, som inrättas genom 
artikel [20] i förordning [InvestEU-
förordningen].

3. Denna förordning syftar till att 
uppnå det särskilda målet i punkt 2, men 
gör det samtidigt också möjligt att 
tillhandahålla rådgivningsstöd för 
utarbetande, utveckling och genomförande 
av stödberättigande projekt när det behövs. 
Rådgivningsstödet ska tillhandahållas i 
enlighet med reglerna och 
genomförandemetoderna för InvestEU:s 
rådgivningscentrum, som inrättas genom 
artikel [20] i förordning [InvestEU-
förordningen].

Or. en
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Ändringsförslag 166
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar de ytterligare 
medel som anslagits i unionens budget för 
perioden 2021–2027 ska bidragsdelen av 
lånefacilitetens stöd finansieras med

1. Utan att det påverkar de ytterligare 
medel som anslagits i unionens budget för 
perioden 2021–2027 ska bidragsdelen av 
lånefacilitetens stöd, däribland 
rådgivningsstödet för utarbetande, 
utveckling och genomförande av projekt, 
finansieras med

Or. en

Ändringsförslag 167
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) medel från unionens budget , med 
ett belopp på 250 000 000 EUR i löpande 
priser och

a) medel från unionens budget , med 
ett belopp på 1 525 000 000 EUR i löpande 
priser.

Or. en

Ändringsförslag 168
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) medel från unionens budget , med 
ett belopp på 250 000 000 EUR i löpande 
priser och

a) medel från unionens budget , med 
ett belopp på 300 000 000 EUR i 2018 års 
priser och

Or. en
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Ändringsförslag 169
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) inkomster avsatta för särskilda 
ändamål enligt punkt 2, med ett högsta 
belopp på 1 275 000 000 EUR i löpande 
priser.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 170
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) inkomster avsatta för särskilda 
ändamål enligt punkt 2, med ett högsta 
belopp på 1 275 000 000 EUR i löpande 
priser.

b) inkomster avsatta för särskilda 
ändamål enligt punkt 2, med ett högsta 
belopp på 2 170 000 000 EUR i löpande 
priser.

Or. en

Ändringsförslag 171
Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) inkomster avsatta för särskilda 
ändamål enligt punkt 2, med ett högsta 
belopp på 1 275 000 000 EUR i löpande 
priser.

b) inkomster avsatta för särskilda 
ändamål enligt punkt 2, med ett högsta 
belopp på 2 550 000 000 EUR i löpande 
priser.
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Or. en

Ändringsförslag 172
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) inkomster avsatta för särskilda 
ändamål enligt punkt 2, med ett högsta 
belopp på 1 275 000 000 EUR i löpande 
priser.

b) inkomster avsatta för särskilda 
ändamål enligt punkt 2, med ett högsta 
belopp på 1 275 000 000 EUR i 2018 års 
priser.

Or. en

Ändringsförslag 173
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De medel som avses i punkt 1 b 
ska tillhandahållas genom 
återbetalningar från 
finansieringsinstrument som inrättas 
inom de program som förtecknas i bilaga 
I till denna förordning, med ett högsta 
belopp på 275 000 000 EUR, och från 
överskottet från inbetalningarna till EU-
garantin som inrättades genom Efsi-
förordningen, med ett högsta belopp på 1 
000 000 000 EUR.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 174
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De medel som avses i punkt 1 b ska 
tillhandahållas genom återbetalningar från 
finansieringsinstrument som inrättas inom 
de program som förtecknas i bilaga I till 
denna förordning, med ett högsta belopp på 
275 000 000 EUR, och från överskottet 
från inbetalningarna till EU-garantin som 
inrättades genom Efsi-förordningen, med 
ett högsta belopp på 1 000 000 000 EUR.

2. De medel som avses i punkt 1 b ska 
tillhandahållas genom återbetalningar från 
finansieringsinstrument som inrättas inom 
de program som förtecknas i bilaga I till 
denna förordning, med ett högsta belopp på 
1 000 000 000 EUR, och från överskottet 
från inbetalningarna till EU-garantin som 
inrättades genom Efsi-förordningen, med 
ett högsta belopp på 1 700 000 000 EUR.

Or. en

Ändringsförslag 175
Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De medel som avses i punkt 1 b ska 
tillhandahållas genom återbetalningar från 
finansieringsinstrument som inrättas inom 
de program som förtecknas i bilaga I till 
denna förordning, med ett högsta belopp på 
275 000 000 EUR, och från överskottet 
från inbetalningarna till EU-garantin som 
inrättades genom Efsi-förordningen, med 
ett högsta belopp på 1 000 000 000 EUR.

2. De medel som avses i punkt 1 b ska 
tillhandahållas genom återbetalningar från 
finansieringsinstrument som inrättas inom 
de program som förtecknas i bilaga I till 
denna förordning, med ett högsta belopp på 
550 000 000 EUR, och från överskottet 
från inbetalningarna till EU-garantin som 
inrättades genom Efsi-förordningen, med 
ett högsta belopp på 2 000 000 000 EUR.

Or. en

Ändringsförslag 176
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. De medel som avses i punkt 1 får 
kompletteras med ekonomiska bidrag från 
medlemsstater, tredjeländer och från EU-
externa organ. Medlen ska utgöra externa 
inkomster avsatta för särskilda ändamål 
enligt artikel 21.5 i budgetförordningen.

3. De medel som avses i punkt 1 får 
kompletteras med ekonomiska bidrag från 
medlemsstater.

Or. fr

Ändringsförslag 177
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De medel som avses i punkt 1 får 
kompletteras med ekonomiska bidrag från 
medlemsstater, tredjeländer och från EU-
externa organ. Medlen ska utgöra externa 
inkomster avsatta för särskilda ändamål 
enligt artikel 21.5 i budgetförordningen.

3. De medel som avses i punkt 1 får 
kompletteras med ekonomiska bidrag från 
medlemsstater. Medlen ska utgöra externa 
inkomster avsatta för särskilda ändamål 
enligt artikel 21.5 i budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 178
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från artikel 21.3 
f i budgetförordningen ska medel från 
återbetalningar som avses i punkt 1 b 
utgöra externa inkomster avsatta för 
särskilda ändamål enligt artikel 21.5 i 
budgetförordningen. Genom undantag 
från artikel 213.4 a i budgetförordningen 
ska medel från det överskott från 
inbetalningar inom Efsi som avses i punkt 
1 b utgöra externa inkomster avsatta för 
särskilda ändamål enligt artikel 21.5 i 

utgår
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budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 179
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från artikel 21.3 
f i budgetförordningen ska medel från 
återbetalningar som avses i punkt 1 b 
utgöra externa inkomster avsatta för 
särskilda ändamål enligt artikel 21.5 i 
budgetförordningen. Genom undantag 
från artikel 213.4 a i budgetförordningen 
ska medel från det överskott från 
inbetalningar inom Efsi som avses i punkt 
1 b utgöra externa inkomster avsatta för 
särskilda ändamål enligt artikel 21.5 i 
budgetförordningen.

4. Artikel 21.3 f och artikel 213.4 a i 
budgetförordningen ska respekteras fullt 
ut.

Or. en

Ändringsförslag 180
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ett belopp på upp till 2 % av de 
medel som avses i punkt 1 får användas för 
tekniskt och administrativt stöd till 
genomförandet av instrumentet, t.ex. till 
förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive 
företagsinformations- och tekniksystem, 
samt till administrativa utgifter och avgifter 
till finansieringspartnerna.

5. Ett belopp på upp till 2 % av de 
medel som avses i punkt 1 får användas för 
tekniskt och administrativt stöd till 
genomförandet av instrumentet, t.ex. till 
förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive 
företagsinformations- och tekniksystem, 
samt till administrativa utgifter och avgifter 
till finansieringspartnerna. Högre belopp i 
tekniskt och administrativt stöd kan göras 
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tillgängligt på begäran till stödmottagare 
som har lägre administrativ kapacitet sett 
till teknisk utrustning, personal och 
infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 181
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ett belopp på upp till 2 % av de 
medel som avses i punkt 1 får användas för 
tekniskt och administrativt stöd till 
genomförandet av instrumentet, t.ex. till 
förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive 
företagsinformations- och tekniksystem, 
samt till administrativa utgifter och 
avgifter till finansieringspartnerna.

5. Ett belopp på upp till 2 % av de 
medel som avses i punkt 1 får användas för 
tekniskt och administrativt stöd till 
genomförandet av instrumentet, t.ex. till 
förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision, information, kommunikation, 
publicitet och utvärdering, inklusive 
företagsinformations- och tekniksystem, 
samt till administrativa utgifter till 
finansieringspartnerna.

Or. en

Ändringsförslag 182
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ett belopp på upp till 2 % av de 
medel som avses i punkt 1 får användas för 
tekniskt och administrativt stöd till 
genomförandet av instrumentet, t.ex. till 
förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive 
företagsinformations- och tekniksystem, 
samt till administrativa utgifter och avgifter 

5. Ett belopp på upp till 1 % av de 
medel som avses i punkt 1 får användas för 
tekniskt och administrativt stöd till 
genomförandet av instrumentet, t.ex. till 
förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive 
företagsinformations- och tekniksystem, 
samt till administrativa utgifter och avgifter 
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till finansieringspartnerna. till finansieringspartnerna.

Or. fr

Ändringsförslag 183
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medel på upp till ett belopp på 25 
000 000 EUR som ingår i de medel som 
avses i punkt 1 ska tillhandahållas för den 
verksamhet som anges i artikel 3.3.

6. Medel på upp till ett belopp på 50 
000 000 EUR som ingår i de medel som 
avses i punkt 1 ska tillhandahållas för den 
verksamhet som anges i artikel 3.3.

Or. en

Ändringsförslag 184
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Tillgång till medlen

1. Tillgången till lånefaciliteten ska 
villkoras mot att det har antagits ett 
nationellt mål för att uppnå 
klimatneutralitet till 2050. För de 
medlemsstater som ännu inte har åtagit 
sig ett nationellt mål för klimatneutralitet 
ska endast 50 % av deras nationella 
tilldelning frigöras, medan återstående 50 
% ska göras tillgängliga först när de har 
antagit det målet.
2. Tillgången till lånefaciliteten ska 
villkoras mot respekt för 
rättsstatsprincipen, som är en nödvändig 
förutsättning för sund ekonomisk 
förvaltning och ändamålsenlig EU-
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finansiering, samt mot respekt för 
mänskliga rättigheter, däribland 
rättigheterna för minoriteter såsom hbtqi-
personers rättigheter, som är undergrävda 
i flera medlemsstater till följd av att det 
upprättats hbtqi-fria zoner. 
Kommissionen ska avvisa ansökningar 
från lokala myndigheter som har antagit 
förklaringar om ”hbtq-fritt”.

Or. en

Ändringsförslag 185
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionsstöd som tillhandahålls inom 
ramen för lånefaciliteten ska 
tillhandahållas i form av bidrag i enlighet 
med avdelning VIII i budgetförordningen.

1. Unionsstöd som tillhandahålls inom 
ramen för lånefaciliteten, underställda 
nationella planer för hållbar omställning 
som godkänts av kommissionen, ska 
tillhandahållas i form av bidrag i enlighet 
med avdelning VIII i budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 186
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionsstöd som tillhandahålls inom 
ramen för lånefaciliteten ska genomföras 
med direkt förvaltning i enlighet med 
budgetförordningen.

2. Unionsstöd som tillhandahålls inom 
ramen för lånefaciliteten ska genomföras i 
form av delad förvaltning med 
medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 187
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska säkerställa att 
en ändamålsenlig 
kommunikationskampanj organiseras i 
urvalsprocessens inledningsskede och att 
information om ansökningsomgångar 
görs direkt tillgänglig för alla offentliga 
myndigheter runtom i EU. Information 
om det tekniska och administrativa stöd 
som tillhandahålls till de sökande bör 
också aktivt lyftas fram.

Or. en

Ändringsförslag 188
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För bidrag som beviljas efter 
ansökningsomgångar som inleds senast 
den 31 december 2024 får det unionsstöd 
som tilldelas stödberättigade projekt i en 
medlemsstat inte överskrida de nationella 
andelar som anges i det beslut som 
kommissionen ska anta i enlighet med 
punkt 4.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 189
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För bidrag som beviljas efter 
ansökningsomgångar som inleds senast 
den 31 december 2024 får det unionsstöd 
som tilldelas stödberättigade projekt i en 
medlemsstat inte överskrida de nationella 
andelar som anges i det beslut som 
kommissionen ska anta i enlighet med 
punkt 4.

2. För bidrag som beviljas efter 
ansökningsomgångar som inleds senast 
under den tid den fleråriga budgetramen 
2021–2027 varar får det unionsstöd som 
tilldelas stödberättigade projekt i en 
medlemsstat inte överskrida de nationella 
andelar som anges i det beslut som 
kommissionen ska anta i enlighet med 
punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 190
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För bidrag som beviljas efter 
ansökningsomgångar som inleds senast 
den 31 december 2024 får det unionsstöd 
som tilldelas stödberättigade projekt i en 
medlemsstat inte överskrida de nationella 
andelar som anges i det beslut som 
kommissionen ska anta i enlighet med 
punkt 4.

2. För bidrag som beviljas efter 
ansökningsomgångar som inleds senast 
efter den fleråriga budgetramen 2021–
2027 får det unionsstöd som tilldelas 
stödberättigade projekt i en medlemsstat 
inte överskrida de nationella andelar som 
anges i det beslut som kommissionen ska 
anta i enlighet med punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 191
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För bidrag som beviljas enligt 
ansökningsomgångar som inleds från och 
med den 1 januari 2025 ska unionsstöd 

utgår
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som tilldelas stödberättigande projekt 
tillhandahållas utan någon på förhand 
tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå 
tills de återstående medlen har uttömts. 
Vid tilldelningen av sådana bidrag ska 
man beakta att behovet av att säkerställa 
att investeringarna är förutsägbara och 
att man främjar regional konvergens.

Or. fr

Ändringsförslag 192
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För bidrag som beviljas enligt 
ansökningsomgångar som inleds från och 
med den 1 januari 2025 ska unionsstöd 
som tilldelas stödberättigande projekt 
tillhandahållas utan någon på förhand 
tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå tills 
de återstående medlen har uttömts. Vid 
tilldelningen av sådana bidrag ska man 
beakta att behovet av att säkerställa att 
investeringarna är förutsägbara och att man 
främjar regional konvergens.

3. För bidrag som beviljas enligt 
ansökningsomgångar som inleds från och 
med den 1 januari 2025 ska unionsstöd 
som tilldelas stödberättigande projekt 
tillhandahållas utan någon på förhand 
tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå tills 
de återstående medlen har uttömts. Vid 
tilldelningen av sådana bidrag ska man 
särskilt uppmärksamma mindre 
utvecklade regioner, så som avses i artikel 
[102.2] i förordning .../... [nya 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och beakta att behovet av 
att säkerställa att investeringarna är 
förutsägbara och att man främjar regional, 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 193
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För bidrag som beviljas enligt 
ansökningsomgångar som inleds från och 
med den 1 januari 2025 ska unionsstöd 
som tilldelas stödberättigande projekt 
tillhandahållas utan någon på förhand 
tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå tills 
de återstående medlen har uttömts. Vid 
tilldelningen av sådana bidrag ska man 
beakta att behovet av att säkerställa att 
investeringarna är förutsägbara och att 
man främjar regional konvergens.

3. Unionsstöd som tilldelas 
stödberättigande projekt ska tillhandahållas 
utan någon på förhand tilldelad nationell 
andel och på konkurrensutsatt grund, 
samtidigt som man säkerställer att 
investeringarna är förutsägbara och följer 
ett arbetssätt med genomförbarhet och låg 
riskbenägenhet.

Or. en

Ändringsförslag 194
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För bidrag som beviljas enligt 
ansökningsomgångar som inleds från och 
med den 1 januari 2025 ska unionsstöd 
som tilldelas stödberättigande projekt 
tillhandahållas utan någon på förhand 
tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå tills 
de återstående medlen har uttömts. Vid 
tilldelningen av sådana bidrag ska man 
beakta att behovet av att säkerställa att 
investeringarna är förutsägbara och att man 
främjar regional konvergens.

3. För bidrag som beviljas enligt 
ansökningsomgångar som inleds från och 
med den 1 januari 2025 ska unionsstöd 
som tilldelas stödberättigande projekt 
tillhandahållas utan någon på förhand 
tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå tills 
de återstående medlen har uttömts, men 
ändå med garanterat rättvis geografisk 
täckning. Vid tilldelningen av sådana 
bidrag ska man beakta att behovet av att 
säkerställa att investeringarna är 
förutsägbara och att man främjar regional 
konvergens.

Or. en
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Ändringsförslag 195
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För bidrag som beviljas enligt 
ansökningsomgångar som inleds från och 
med den 1 januari 2025 ska unionsstöd 
som tilldelas stödberättigande projekt 
tillhandahållas utan någon på förhand 
tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå tills 
de återstående medlen har uttömts. Vid 
tilldelningen av sådana bidrag ska man 
beakta att behovet av att säkerställa att 
investeringarna är förutsägbara och att man 
främjar regional konvergens.

3. För bidrag som beviljas enligt 
ansökningsomgångar som inleds efter den 
period som avses i punkt 2 ska unionsstöd 
som tilldelas stödberättigande projekt 
tillhandahållas utan någon på förhand 
tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå tills 
de återstående medlen har uttömts. Vid 
tilldelningen av sådana bidrag ska man 
beakta att behovet av att säkerställa att 
investeringarna är förutsägbara och att man 
främjar regional konvergens och 
territoriell sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 196
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För bidrag som beviljas enligt 
ansökningsomgångar som inleds från och 
med den 1 januari 2025 ska unionsstöd 
som tilldelas stödberättigande projekt 
tillhandahållas utan någon på förhand 
tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå tills 
de återstående medlen har uttömts. Vid 
tilldelningen av sådana bidrag ska man 
beakta att behovet av att säkerställa att 
investeringarna är förutsägbara och att man 
främjar regional konvergens.

3. För bidrag som beviljas enligt 
ansökningsomgångar som inleds från och 
med efter den fleråriga budgetramen 
2021–2027 ska unionsstöd som tilldelas 
stödberättigande projekt tillhandahållas 
utan någon på förhand tilldelad nationell 
andel och på konkurrensutsatt grund på 
unionsnivå tills de återstående medlen har 
uttömts. Vid tilldelningen av sådana bidrag 
ska man beakta att behovet av att 
säkerställa att investeringarna är 
förutsägbara och att man främjar regional 
konvergens.

Or. en
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Ändringsförslag 197
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut som 
fastställer de respektive andelarna för 
varje medlemsstat till följd av 
tillämpningen av den metod som anges i 
bilaga I till förordning [FRO-
förordningen] i form av procentandelar 
av de totala tillgängliga medlen.

utgår

Or. en

Motivering

Det bör inte finnas någon geografisk öronmärkning för lånefaciliteten för den offentliga 
sektorn i fonden för en rättvis omställning.

Ändringsförslag 198
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut som 
fastställer de respektive andelarna för varje 
medlemsstat till följd av tillämpningen av 
den metod som anges i bilaga I till 
förordning [FRO-förordningen] i form av 
procentandelar av de totala tillgängliga 
medlen.

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut som 
fastställer de respektive andelarna för varje 
medlemsstat till följd av tillämpningen av 
den metod som anges i bilaga I till 
förordning [FRO-förordningen] och 
tillämpningen av en omfördelningsfaktor 
med hänsyn till behovet i mindre 
utvecklade regioner så som avses i artikel 
[102.2 i förordning .../... [nya 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser] i form av procentandelar av 
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de totala tillgängliga medlen.

Or. en

Ändringsförslag 199
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut som 
fastställer de respektive andelarna för varje 
medlemsstat till följd av tillämpningen av 
den metod som anges i bilaga I till 
förordning [FRO-förordningen] i form av 
procentandelar av de totala tillgängliga 
medlen.

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut som 
fastställer de respektive andelarna för varje 
medlemsstat till följd av tillämpningen av 
den metod som anges i bilaga I till 
förordning [FRO-förordningen] i form av 
procentandelar av de medel som avses i 
artikel 4.1 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 200
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut som 
fastställer de respektive andelarna för varje 
medlemsstat till följd av tillämpningen av 
den metod som anges i bilaga I till 
förordning [FRO-förordningen] i form av 
procentandelar av de totala tillgängliga 
medlen.

4. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut som fastställer 
de respektive andelarna för varje 
medlemsstat till följd av tillämpningen av 
den metod som anges i bilaga I till 
förordning [FRO-förordningen] i form av 
procentandelar av de totala tillgängliga 
medlen.

Or. en
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Ändringsförslag 201
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut som 
fastställer de respektive andelarna för varje 
medlemsstat till följd av tillämpningen av 
den metod som anges i bilaga I till 
förordning [FRO-förordningen] i form av 
procentandelar av de totala tillgängliga 
medlen.

4. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut som fastställer 
de respektive andelarna för varje 
medlemsstat till följd av tillämpningen av 
den metod som anges i bilaga I till 
förordning [FRO-förordningen] i form av 
procentandelar av de totala tillgängliga 
medlen.

Or. en

Ändringsförslag 202
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En administrativ överenskommelse ska 
ingås mellan kommissionen och 
finansieringspartnern innan lånefaciliteten 
genomförs med den finansieringspartnern. 
I överenskommelsen ska varje parts 
rättigheter och skyldigheter anges, även när 
det gäller revisions- och 
kommunikationsarrangemang.

En administrativ överenskommelse ska 
ingås mellan kommissionen och 
finansieringspartnern innan lånefaciliteten 
genomförs med den finansieringspartnern. 
I överenskommelsen ska varje parts 
rättigheter och skyldigheter anges, även när 
det gäller obligatoriska revisions- och 
kommunikationsarrangemang.

Or. fr

Ändringsförslag 203
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi och stöder sådana 
territorier som identifieras i en territoriell 
plan för en rättvis omställning, även om 
projekten inte är belägna i dessa territorier.

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till unionens 
klimat- och energimål för 2030, så som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... [om inrättande av 
en ram för att uppnå klimatneutralitet och 
om ändring av förordning (EU) 
2018/1999 (europeisk klimatlag] och en 
klimat- och koldioxidneutral ekonomi i 
unionen till 2050, är i linje med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning .../... [förordningen om 
inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar] och stöder sådana 
territorier som identifieras i en territoriell 
plan för en rättvis omställning, även om 
projekten inte är belägna i dessa territorier.

Or. en

Ändringsförslag 204
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi och stöder sådana 
territorier som identifieras i en territoriell 
plan för en rättvis omställning, även om 
projekten inte är belägna i dessa territorier.

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen senast till 
2050 i linje med Parisavtalets mål att 
begränsa den globala 
temperaturhöjningen till mindre än 1,5 °C 
och stöder sådana territorier som 
identifieras i en territoriell plan för en 
rättvis omställning, även om projekten inte 
är belägna i dessa territorier.

Or. en
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Ändringsförslag 205
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi och stöder sådana 
territorier som identifieras i en territoriell 
plan för en rättvis omställning, även om 
projekten inte är belägna i dessa territorier.

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till unionens 
nya klimat- och energimål för 2030 och 
en klimatneutral ekonomi i unionen till 
2040 eller tidigare och bidrar till målen 
och behoven i sådana territorier som 
identifieras i en territoriell plan för en 
rättvis omställning, även om projekten inte 
är belägna i dessa territorier.

Or. en

Ändringsförslag 206
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi och stöder sådana 
territorier som identifieras i en territoriell 
plan för en rättvis omställning, även om 
projekten inte är belägna i dessa territorier.

a) Projekten är i linje med EU-
taxonomin och principen om att inte 
orsaka betydande skada, ger mätbara 
effekter när det gäller att hantera allvarliga 
sociala, ekonomiska eller miljömässiga 
utmaningar som följer av omställningen till 
en klimatneutral och cirkulär ekonomi och 
stöder sådana territorier som identifieras i 
en territoriell plan för en rättvis 
omställning, även om projekten inte är 
belägna i dessa territorier.

Or. en
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Ändringsförslag 207
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi och stöder sådana 
territorier som identifieras i en territoriell 
plan för en rättvis omställning, även om 
projekten inte är belägna i dessa territorier.

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi, då de säkerställer 
att klimatomställningen uppnås på ett 
rättvist sätt där ingen lämnas utanför, och 
stöder sådana territorier som identifieras i 
en territoriell plan för en rättvis 
omställning, även om projekten inte är 
belägna i dessa territorier.

Or. en

Ändringsförslag 208
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi och stöder sådana 
territorier som identifieras i en territoriell 
plan för en rättvis omställning, även om 
projekten inte är belägna i dessa territorier.

a) Projekten uppvisar tydliga och 
mätbara effekter och outputindikatorer när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi och stöder sådana 
territorier som identifieras i en territoriell 
plan för en rättvis omställning i unionen 
till 2050, även om projekten inte är belägna 
i dessa territorier.

Or. en
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Ändringsförslag 209
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi och stöder sådana 
territorier som identifieras i en territoriell 
plan för en rättvis omställning, även om 
projekten inte är belägna i dessa territorier.

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska, geografiska, miljömässiga, 
utbildningsrelaterade eller tekniska 
utmaningar som följer av omställningen till 
en klimatneutral ekonomi och stöder 
sådana territorier som identifieras i en 
territoriell plan för en rättvis omställning, 
även om projekten inte är belägna i dessa 
territorier.

Or. en

Ändringsförslag 210
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi och stöder sådana 
territorier som identifieras i en territoriell 
plan för en rättvis omställning, även om 
projekten inte är belägna i dessa 
territorier.

(a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi och stöder sådana 
territorier som identifieras i en territoriell 
plan för en rättvis omställning.

Or. fr

Ändringsförslag 211
José Manuel Fernandes
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Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi och stöder sådana 
territorier som identifieras i en territoriell 
plan för en rättvis omställning, även om 
projekten inte är belägna i dessa territorier.

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska, territoriella eller 
miljömässiga utmaningar som följer av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi och stöder sådana territorier som 
identifieras i en territoriell plan för en 
rättvis omställning, även om projekten inte 
är belägna i dessa territorier.

Or. en

Ändringsförslag 212
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga 
utmaningar som följer av omställningen 
till en klimatneutral ekonomi och stöder 
sådana territorier som identifieras i en 
territoriell plan för en rättvis omställning, 
även om projekten inte är belägna i dessa 
territorier.

a) Projekten ger mätbara, avsevärda 
och adekvat bevisade effekter när det 
gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga negativa 
effekter av omställningen till en mer 
hållbar ekonomi och stöder sådana 
territorier som identifieras i en territoriell 
plan för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 213
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Projekten är förenliga med de 
kriterier som fastställs i förordning (EU) 
2020/852 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar 
[taxonomiförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 214
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Projekten bidrar till den 
ekologiska omställningen och är i linje 
med unionens miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 215
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Projekten får inte stöd inom ramen 
för något annat unionsprogram.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 216
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Projekten får inte stöd inom ramen 
för något annat unionsprogram.

b) Projekten orsakar inte betydande 
skada på något av de miljömål som 
fastställs i EU-taxonomin, och får inte 
heller stöd inom ramen för något annat 
unionsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 217
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Projekten får inte stöd inom ramen 
för något annat unionsprogram.

b) Projekten får inte stöd inom ramen 
för något annat unionsprogram för samma 
verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 218
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Projekten stöder inte direkt eller 
indirekt investeringar kopplade till 
produktion, bearbetning, distribution, 
lagring, transport eller förbränning av 
fossila bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 219
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Projekten engagerar endast 
underleverantörer från EU-
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 220
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Projekten får ett lån från 
finansieringspartnern inom 
lånefaciliteten. -

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 221
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Projekten genererar inte ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster som 
gör att de kan finansieras utan unionsstöd.

(d) Projekten genererar inte ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster som 
gör att de kan finansieras utan unionsstöd, 
vilket även bekräftas av ett genomsnitt 
som tas fram av två oberoende 
revisionsbyråer.

Or. fr
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Ändringsförslag 222
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Projekten genererar inte ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster som 
gör att de kan finansieras utan 
unionsstöd.

d) Projekten genererar inte ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster och 
skulle inte kunna säkra 
projektfinansiering i samma omfattning 
eller inom samma tidsram utan inslag av 
bidrag från unionens budget.

Or. en

Ändringsförslag 223
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Projekten genererar inte ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster som 
gör att de kan finansieras utan unionsstöd.

d) Projekten genererar inte ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster för att 
bemöta utmaningarna med omställningen 
som gör att de kan finansieras utan 
unionsstöd.

Or. en

Ändringsförslag 224
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Projekten genererar inte ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster som 
gör att de kan finansieras utan unionsstöd.

d) Projekten genererar inte ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster och 
skulle inte kunna förverkligas utan 
unionsstöd.
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Or. en

Ändringsförslag 225
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Genom undantag från punkt 1 b 
är det möjligt för projekt som erhåller stöd 
från unionen via lånefaciliteten att också 
tilldelas rådgivningsstöd och tekniskt stöd 
från andra unionsprogram för 
förberedelse, utveckling eller 
genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 226
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Projekten syftar till att, samtidigt 
som de bemöter de ekonomiska och 
sociala kostnaderna för omställningen till 
en klimatneutral ekonomi i unionen till 
2050, säkerställa finansiell bärkraft under 
hela den tid projekten varar.

Or. en

Ändringsförslag 227
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Projekten har genomgått en 
konsekvensbedömning ur ett 
jämställdhetsperspektiv.

Or. en

Ändringsförslag 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De projekt som stöds med lån som 
tillhandahålls av EIB och andra 
finansieringspartner inom ramen för 
lånefaciliteten och som respekterar 
kriterierna för stödberättigande så som de 
definieras i punkt 1 ska vara undantagna 
från en medlemsstats beräkning av 
underskott och skuld enligt definitionen i 
stabilitets- och tillväxtpakten.

Or. en

Ändringsförslag 229
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska med hjälp av 
genomförandeakter upprätta riktlinjer för 
hur man utför den konsekvensbedömning 
som avses i stycke 1 led da och specificera 
innehållet i och formatet på den 
information och de uppgifter som ska 
tillhandahållas. Dessa riktlinjer ska tas 
fram i samarbete med 
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genomförandepartner och efter samråd 
med relevanta sakkunniga och berörda 
parter, i synnerhet nationella 
kvinnoorganisationer från 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 230
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Uteslutna verksamheter

Följande verksamheter ska vara uteslutna 
från omfattningen av unionsstödet inom 
ramen för denna lånefacilitet:
a) Avveckling, underhåll, anpassning 
eller anläggande av kärnkraftverk samt 
hantering eller lagring av kärnavfall.
b) Tillverkning, bearbetning, distribution 
och utsläppande på marknaden av tobak 
och tobaksvaror.
c) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen.
d) Investeringar i flygplats- och 
motorvägsinfrastruktur.
e) Projekt som inte överensstämmer med 
att uppnå unionens klimat- och miljömål 
eller som är oförenliga med ”principen 
om att inte orsaka skada” som fastställs i 
förordning (EU) 2020/852 om inrättande 
av en ram för att underlätta hållbara 
investeringar [taxonomiförordningen] 
eller alla andra investeringar som skulle 
hämma utvecklingen och driftsättningen 
av koldioxidsnåla alternativ eller som 
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orsakar inlåsningseffekter.

Or. en

Ändringsförslag 231
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Kommissionen ska anta en förteckning 
över uteslutna investeringar som är 
skadliga för de mål som fastställs i 
Parisavtalet och den gröna given och som 
inte är i linje med EIB:s 
energifinansieringspolitik, och som därför 
inte ska få unionsstöd tillhandahållet av 
lånefaciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 232
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots de kriterier som anges i artikel 197 i 
budgetförordningen är endast juridiska 
personer inom den offentliga sektorn, 
etablerade i en medlemsstat som ett 
offentligrättsligt organ eller som ett 
privaträttsligt organ som anförtrotts 
offentliga förvaltningsuppgifter, 
berättigade att ansöka som potentiella 
stödmottagare enligt denna förordning.

Trots de kriterier som anges i artikel 197 i 
budgetförordningen är endast juridiska 
personer inom den offentliga sektorn, 
etablerade i en medlemsstat som ett 
offentligrättsligt organ eller som ett 
privaträttsligt organ som anförtrotts 
offentliga förvaltningsuppgifter, vars 
allmänintresse visas klart och tydligt, 
berättigade att ansöka som potentiella 
stödmottagare enligt denna förordning.

Or. fr
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Ändringsförslag 233
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bidragsbeloppet får inte överstiga 
15 % av det lån som beviljas av 
finansieringspartnern inom ramen för 
lånefaciliteten. För projekt i territorier 
belägna i Nuts 2-regioner med en BNP per 
capita på högst 75 % av genomsnittlig BNP 
i EU-27 enligt artikel [102.2] i förordning 
[nya förordningen om gemensamma 
bestämmelser] får bidragsbeloppet inte 
överstiga 20 % av det lån som 
tillhandahålls av finansieringspartnern.

2. Bidragsbeloppet får inte överstiga 
15 % av det lån som beviljas av 
finansieringspartnern inom ramen för 
lånefaciliteten. För projekt i territorier 
belägna i Nuts 2-regioner med en BNP per 
capita på högst 75 % av genomsnittlig BNP 
i EU-27 enligt artikel [102.2] i förordning 
[nya förordningen om gemensamma 
bestämmelser] får bidragsbeloppet inte 
överstiga 20 % av det lån som 
tillhandahålls av finansieringspartnern. För 
projekt i de yttersta randområdena, enligt 
definitionen i artikel 349 i EUF-fördraget, 
får bidragsbeloppet inte överstiga 25 % av 
det lån som tillhandahålls av 
finansieringspartnern.

Or. en

Ändringsförslag 234
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bidragsbeloppet får inte överstiga 
15 % av det lån som beviljas av 
finansieringspartnern inom ramen för 
lånefaciliteten. För projekt i territorier 
belägna i Nuts 2-regioner med en BNP per 
capita på högst 75 % av genomsnittlig BNP 
i EU-27 enligt artikel [102.2] i förordning 
[nya förordningen om gemensamma 
bestämmelser] får bidragsbeloppet inte 
överstiga 20 % av det lån som 

2. Bidragsbeloppet får inte överstiga 
10 % av det lån som beviljas av 
finansieringspartnern inom ramen för 
lånefaciliteten. För projekt i territorier 
belägna i Nuts 2-regioner med en BNP per 
capita på högst 75 % av genomsnittlig BNP 
i EU-27 enligt artikel [102.2] i förordning 
[nya förordningen om gemensamma 
bestämmelser] får bidragsbeloppet inte 
överstiga 15 % av det lån som 
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tillhandahålls av finansieringspartnern. tillhandahålls av finansieringspartnern.

Or. en

Motivering

Eftersom detta först och främst är en lånefacilitet, bör bidragsbeloppet vara begränsat.

Ändringsförslag 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bidragsbeloppet får inte överstiga 
15 % av det lån som beviljas av 
finansieringspartnern inom ramen för 
lånefaciliteten. För projekt i territorier 
belägna i Nuts 2-regioner med en BNP per 
capita på högst 75 % av genomsnittlig BNP 
i EU-27 enligt artikel [102.2] i förordning 
[nya förordningen om gemensamma 
bestämmelser] får bidragsbeloppet inte 
överstiga 20 % av det lån som 
tillhandahålls av finansieringspartnern.

2. Bidragsbeloppet får inte överstiga 5 
% av det lån som beviljas av 
finansieringspartnern inom ramen för 
lånefaciliteten. För projekt i territorier 
belägna i Nuts 2-regioner med en BNP per 
capita på högst 75 % av genomsnittlig BNP 
i EU-27 enligt artikel [102.2] i förordning 
[nya förordningen om gemensamma 
bestämmelser] får bidragsbeloppet inte 
överstiga 7,5 % av det lån som 
tillhandahålls av finansieringspartnern.

Or. en

Ändringsförslag 236
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bidragsbeloppet får inte överstiga 
15 % av det lån som beviljas av 
finansieringspartnern inom ramen för 
lånefaciliteten. För projekt i territorier 
belägna i Nuts 2-regioner med en BNP per 
capita på högst 75 % av genomsnittlig BNP 
i EU-27 enligt artikel [102.2] i förordning 

2. Bidragsbeloppet får inte överstiga 
15 % av det lån som beviljas av 
finansieringspartnern inom ramen för 
lånefaciliteten. För projekt i territorier 
belägna i Nuts 2-regioner med en BNP per 
capita på högst 75 % av genomsnittlig BNP 
i EU-27 enligt artikel [102.2] i förordning 
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[nya förordningen om gemensamma 
bestämmelser] får bidragsbeloppet inte 
överstiga 20 % av det lån som 
tillhandahålls av finansieringspartnern.

[nya förordningen om gemensamma 
bestämmelser] får bidragsbeloppet inte 
överstiga 25 % av det lån som 
tillhandahålls av finansieringspartnern.

Or. en

Ändringsförslag 237
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bidragsbeloppet får inte överstiga 
15 % av det lån som beviljas av 
finansieringspartnern inom ramen för 
lånefaciliteten. För projekt i territorier 
belägna i Nuts 2-regioner med en BNP per 
capita på högst 75 % av genomsnittlig BNP 
i EU-27 enligt artikel [102.2] i förordning 
[nya förordningen om gemensamma 
bestämmelser] får bidragsbeloppet inte 
överstiga 20 % av det lån som 
tillhandahålls av finansieringspartnern.

2. Bidragsbeloppet får inte överstiga 
25 % av det lån som beviljas av 
finansieringspartnern inom ramen för 
lånefaciliteten. För projekt i territorier 
belägna i Nuts 2-regioner med en BNP per 
capita på högst 75 % av genomsnittlig BNP 
i EU-27 enligt artikel [102.2] i förordning 
[nya förordningen om gemensamma 
bestämmelser] får bidragsbeloppet inte 
överstiga 30 % av det lån som 
tillhandahålls av finansieringspartnern.

Or. en

Ändringsförslag 238
Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bidragsbeloppet får inte överstiga 
15 % av det lån som beviljas av 
finansieringspartnern inom ramen för 
lånefaciliteten. För projekt i territorier 
belägna i Nuts 2-regioner med en BNP per 
capita på högst 75 % av genomsnittlig BNP 
i EU-27 enligt artikel [102.2] i förordning 
[nya förordningen om gemensamma 

2. Bidragsbeloppet får inte överstiga 
15 % av det lån som beviljas av 
finansieringspartnern inom ramen för 
lånefaciliteten. För projekt i territorier 
belägna i Nuts 2-regioner med en BNP per 
capita på högst 75 % av genomsnittlig BNP 
i EU-27 enligt artikel [102.2] i förordning 
[nya förordningen om gemensamma 
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bestämmelser] får bidragsbeloppet inte 
överstiga 20 % av det lån som 
tillhandahålls av finansieringspartnern.

bestämmelser] får bidragsbeloppet inte 
överstiga 30 % av det lån som 
tillhandahålls av finansieringspartnern.

Or. en

Ändringsförslag 239
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de skäl som anges i artikel 
131.4 i budgetförordningen och efter 
samråd med finansieringspartnern får 
bidragsbeloppet minskas eller 
bidragsöverenskommelsen hävas om det 
ekonomiskt mest betydelsefulla varu-, 
byggentreprenad- eller tjänstekontraktet 
inte har undertecknats inom två år efter 
undertecknandet av 
bidragsöverenskommelsen, i fall då ett 
sådant kontrakt planeras enligt 
bidragsöverenskommelsen.

1. Utöver de skäl som anges i artikel 
131.4 i budgetförordningen och efter 
samråd med finansieringspartnern ska 
bidragsbeloppet minskas eller 
bidragsöverenskommelsen hävas om det 
ekonomiskt mest betydelsefulla varu-, 
byggentreprenad- eller tjänstekontraktet 
inte har undertecknats inom två år efter 
undertecknandet av 
bidragsöverenskommelsen, i fall då ett 
sådant kontrakt planeras enligt 
bidragsöverenskommelsen.

Or. en

Ändringsförslag 240
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de skäl som anges i artikel 
131.4 i budgetförordningen och efter 
samråd med finansieringspartnern får 
bidragsbeloppet minskas eller 
bidragsöverenskommelsen hävas om det 
ekonomiskt mest betydelsefulla varu-, 
byggentreprenad- eller tjänstekontraktet 
inte har undertecknats inom två år efter 

1. Utöver de skäl som anges i artikel 
131.4 i budgetförordningen och efter 
samråd med finansieringspartnern får 
bidragsbeloppet minskas eller 
bidragsöverenskommelsen hävas om det 
ekonomiskt mest betydelsefulla varu-, 
byggentreprenad- eller tjänstekontraktet 
inte har undertecknats inom ett år efter 
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undertecknandet av 
bidragsöverenskommelsen, i fall då ett 
sådant kontrakt planeras enligt 
bidragsöverenskommelsen.

undertecknandet av 
bidragsöverenskommelsen, i fall då ett 
sådant kontrakt planeras enligt 
bidragsöverenskommelsen.

Or. fr

Ändringsförslag 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid bedrägeri eller åsidosättande 
av kraven i artikel 8 ska 110 % av 
bidraget betalas tillbaka.

Or. en

Ändringsförslag 242
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sådana fall och efter samråd med 
finansieringspartnern får bidragsbeloppet 
minskas eller bidragsöverenskommelsen 
hävas, och alla relaterade belopp som 
betalats ut får återkrävas i enlighet med 
villkoren i bidragsöverenskommelsen.

I sådana fall och efter samråd med 
finansieringspartnern ska bidragsbeloppet 
minskas eller bidragsöverenskommelsen 
hävas, och alla relaterade belopp som 
betalats ut får återkrävas i enlighet med 
villkoren i bidragsöverenskommelsen.

Or. en

Ändringsförslag 243
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådgivningsstödet enligt den här 
förordningen ska genomföras med indirekt 
förvaltning, i enlighet med reglerna och 
genomförandemetoderna för InvestEU:s 
rådgivningscentrum, som inrättats genom 
artikel [20] i förordning [InvestEU-
förordningen].

1. Rådgivningsstödet enligt den här 
förordningen ska genomföras med indirekt 
förvaltning, i enlighet med reglerna och 
genomförandemetoderna för InvestEU:s 
rådgivningscentrum, som inrättats genom 
artikel [20] i förordning [InvestEU-
förordningen]. För att plattformen ska 
kunna tillhandahålla ett snabbt och enkelt 
stöd vad gäller förvaltningen av den, ska 
den utgöras av en enda kontaktpunkt.

Or. fr

Ändringsförslag 244
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådgivningsstödet enligt den här 
förordningen ska genomföras med indirekt 
förvaltning, i enlighet med reglerna och 
genomförandemetoderna för InvestEU:s 
rådgivningscentrum, som inrättats genom 
artikel [20] i förordning [InvestEU-
förordningen].

1. Rådgivningsstödet enligt den här 
förordningen ska genomföras med indirekt 
förvaltning, med garanterat fullständig 
öppenhet som möjliggör offentlig 
granskning, i enlighet med reglerna och 
genomförandemetoderna för InvestEU:s 
rådgivningscentrum, som inrättats genom 
artikel [20] i förordning [InvestEU-
förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 245
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Verksamhet som är nödvändig för 2. Verksamhet som är nödvändig för 
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att stödja utarbetande, utveckling och 
genomförande av projekt ska berättiga till 
rådgivningsstöd.

att stödja utarbetande, utveckling och 
genomförande av projekt ska berättiga till 
rådgivningsstöd. Projekt som finansieras 
inom ramen för denna lånefacilitet får vid 
behov utnyttja rådgivningsstöd och 
tekniskt stöd från andra unionsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 246
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Verksamhet som är nödvändig för 
att stödja utarbetande, utveckling och 
genomförande av projekt ska berättiga till 
rådgivningsstöd.

2. Verksamhet som är nödvändig för 
att stödja utarbetande, utveckling och 
genomförande av projekt ska berättiga till 
rådgivningsstöd och finansieras i enlighet 
med artikel 4 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 247
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska genomföras genom 
arbetsprogram som fastställs i enlighet med 
artikel 110 i budgetförordningen. 
Arbetsprogrammen ska innehålla uppgifter 
om de nationella andelarna av medlen, 
inklusive eventuella ytterligare medel, för 
varje medlemsstat i enlighet med artiklarna 
4.1 och 6.2 i den här förordningen.

Lånefaciliteten ska genomföras genom 
arbetsprogram som fastställs i enlighet med 
artikel 110 i budgetförordningen. 
Arbetsprogrammen ska innehålla uppgifter 
om de nationella andelarna av medlen, 
inklusive eventuella ytterligare medel, för 
varje medlemsstat i enlighet med artiklarna 
4.1 och 6.2 i den här förordningen. I 
arbetsprogrammen ska kriterierna och 
villkoren för stödberättigande och 
tilldelning specificeras för urvalet. 
Sådana tilldelningskriterier kan innefatta 
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relevanta kriterier bland dem som 
fastställs i förordning (EU) .../... 
[förordningen om inrättande av en ram 
för att underlätta hållbara investeringar]. 
I villkoren för stödberättigande och 
tilldelningskriterierna bör projektets 
relevans beaktas, när det gäller de 
utvecklingsbehov som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning, de övergripande målen att 
främja regional och territoriell 
konvergens och bemöta de ekonomiska 
och sociala kostnaderna för övergången 
till en klimatneutral ekonomi i unionen 
till 2050, och samtidigt se till att ingen 
lämnas utanför, samt bidragsdelens 
betydelse för projektets genomförbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 248
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska genomföras genom 
arbetsprogram som fastställs i enlighet med 
artikel 110 i budgetförordningen. 
Arbetsprogrammen ska innehålla uppgifter 
om de nationella andelarna av medlen, 
inklusive eventuella ytterligare medel, för 
varje medlemsstat i enlighet med artiklarna 
4.1 och 6.2 i den här förordningen.

Lånefaciliteten ska genomföras genom 
arbetsprogram som fastställs i enlighet med 
artikel 110 i budgetförordningen. I 
arbetsprogrammen ska kriterierna för 
stödberättigande och villkoren för 
tilldelning specificeras för urvalet. 
Sådana tilldelningskriterier kan innefatta 
relevanta kriterier bland dem som 
fastställs i förordning (EU) ... 
(förordningen om inrättande av en ram 
för att underlätta hållbara investeringar), 
projektets förmåga att uppfylla de mål och 
behov som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, dess 
bidrag till att säkerställa att 
klimatomställningen uppnås på ett sådant 
sätt att ingen lämnas utanför, det 
övergripande målet att främja regional 
och territoriell konvergens samt bidragets 
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roll för projektens överkomliga kostnad. 
Kommissionen ska säkerställa att 
jämställdhet och integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv tas i beaktande 
och främjas i arbetsprogrammet. 
Arbetsprogrammen ska innehålla uppgifter 
om de nationella andelarna av medlen, 
inklusive eventuella ytterligare medel, för 
varje medlemsstat i enlighet med artiklarna 
4.1 och 6.2 i den här förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 249
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska genomföras genom 
arbetsprogram som fastställs i enlighet 
med artikel 110 i budgetförordningen. 
Arbetsprogrammen ska innehålla uppgifter 
om de nationella andelarna av medlen, 
inklusive eventuella ytterligare medel, för 
varje medlemsstat i enlighet med artiklarna 
4.1 och 6.2 i den här förordningen.

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 17 för att fastställa 
arbetsprogram i enlighet med artikel 110 i 
budgetförordningen. Arbetsprogrammen 
ska innehålla uppgifter om de nationella 
andelarna av medlen, inklusive eventuella 
ytterligare medel, för varje medlemsstat i 
enlighet med artiklarna 4.1 och 6.2 i den 
här förordningen. I arbetsprogrammen ska 
kriterierna och villkoren för urvalet 
specificeras, och om efterfrågan 
överstiger finansieringsresurserna enligt 
de nationella tilldelningarna ska vid 
prioriteringen av projekt tas hänsyn till de 
relevanta kriterier som fastställs i 
förordning (EU) .../... [förordningen om 
inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar], projektets 
förmåga att uppfylla de mål och behov 
som fastställs i de territoriella planerna 
för en rättvis omställning, hur det bidrar 
till klimatomställningen, projektets 
kostnadseffektivitet, det övergripande 
målet att främja regional och territoriell 
konvergens samt bidragets betydelse för 
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projektets genomförbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 250
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska genomföras genom 
arbetsprogram som fastställs i enlighet 
med artikel 110 i budgetförordningen. 
Arbetsprogrammen ska innehålla 
uppgifter om de nationella andelarna av 
medlen, inklusive eventuella ytterligare 
medel, för varje medlemsstat i enlighet 
med artiklarna 4.1 och 6.2 i den här 
förordningen.

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 17 för att fastställa 
arbetsprogram i enlighet med artikel 110 i 
budgetförordningen. I arbetsprogrammen 
ska kriterierna och villkoren för urvalet 
och för prioriteringen av projekt 
specificeras, med beaktande av de 
relevanta kriterier som fastställs i 
förordning (EU) 2020/852 om inrättande 
av en ram för att underlätta hållbara 
investeringar [taxonomiförordningen], 
projektets förmåga att uppfylla de mål och 
behov som fastställs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, hur 
det bidrar till klimatomställningen, om det 
offentliga organ som begär finansiering 
har antagit en trovärdig plan för 
minskade koldioxidutsläpp, inklusive 
datum för utfasningen av fossila bränslen 
inom en tidsram som är förenlig med 
målen i Parisavtalet, samt det allmänna 
målet att främja ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och bidragets 
betydelse för projektets genomförbarhet.

Or. en

Motivering

Att det offentliga organ som begär stöd inom ramen för denna lånefacilitet har antagit en 
plan för minskade koldioxidutsläpp bör också beaktas i tilldelningskriterierna för urvalet.
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Ändringsförslag 251
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska genomföras genom 
arbetsprogram som fastställs i enlighet med 
artikel 110 i budgetförordningen. 
Arbetsprogrammen ska innehålla 
uppgifter om de nationella andelarna av 
medlen, inklusive eventuella ytterligare 
medel, för varje medlemsstat i enlighet 
med artiklarna 4.1 och 6.2 i den här 
förordningen.

Lånefaciliteten ska genomföras genom 
årliga arbetsprogram som fastställs i 
enlighet med artikel 110 i 
budgetförordningen. Arbetsprogrammen 
ska antas av kommissionen genom en 
delegerad akt. Dessa delegerade akter ska 
antas i enlighet med artikel 17 i den här 
förordningen. Arbetsprogrammen ska 
innehålla ansökningsomgångar, 
inbegripet möjligheten till åtagande för 
alla nationella andelar fram till den 31 
december 2024.

Or. en

Ändringsförslag 252
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska genomföras genom 
arbetsprogram som fastställs i enlighet 
med artikel 110 i budgetförordningen. 
Arbetsprogrammen ska innehålla 
uppgifter om de nationella andelarna av 
medlen, inklusive eventuella ytterligare 
medel, för varje medlemsstat i enlighet 
med artiklarna 4.1 och 6.2 i den här 
förordningen.

För att genomföra lånefaciliteten ska 
Europeiska kommissionen anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 17 
för att fastställa arbetsprogram i enlighet 
med artikel 110 i budgetförordningen.

Or. en
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Motivering

För att säkerställa att medlen från programmen används så ändamålsenligt som möjligt, bör 
det inte finnas någon nationell öronmärkning. För att möjliggöra ordentlig demokratisk 
granskning bör arbetsprogrammen fastställas genom delegerade akter.

Ändringsförslag 253
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Urval av andra finansieringspartner än 

EIB
Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 17 i denna 
förordning för att fastställa närmare 
uppgifter om villkoren för 
stödberättigande och urvalsförfaranden 
för att välja ut andra finansieringspartner 
än EIB. Villkoren för stödberättigande för 
andra finansieringspartner än EIB ska 
återspegla lånefacilitetens mål. När 
kommissionen väljer ut 
finansieringspartner ska den särskilt 
beakta deras kapacitet
a) att säkerställa att deras politik och 
normer för energiutlåning är som minst 
så strikta som dem som tillämpas av EIB,
b) att maximera effekten av EU-garantin 
genom egna medel,
c) att säkerställa lämplig geografisk 
diversifiering av lånefaciliteten och 
möjliggöra finansiering av mindre 
projekt,
d) att till fullo uppfylla de krav i artikel 
155.2 och 155.3 i budgetförordningen som 
rör skatteflykt, skattebedrägeri, 
skatteundandragande, penningtvätt, 
finansiering av terrorism och icke 
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samarbetsvilliga jurisdiktioner,
e) att säkerställa transparens och 
allmänhetens tillgång till information om 
varje projekt,
f) att säkerställa att deras utlåningspolitik 
överensstämmer med unionens klimat- 
och energimål för 2030 och målet om en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 
2040, och att den är anpassad efter EU:s 
åtaganden enligt Parisavtalet,
g) att integrera en analys av miljö- och 
klimatfaktorer, sociala faktorer och 
företagsstyrningsfaktorer i urvalet och 
utvärderingen av projekt.
Kommissionen ska offentliggöra 
urvalsresultaten.

Or. en

Motivering

Tillägg av led a om likvärdighet med EIB:s normer jämfört med förteckningen i utkastet till 
rapport.

Ändringsförslag 254
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Deltagande av andra finansieringspartner 

än EIB
Andra finansieringspartner än EIB som 
framgångsrikt har gått igenom 
förfarandet med bedömning per pelare 
som fastställs i artikel 154 i 
budgetförordningen bör vara behöriga att 
genomföra lånefaciliteten.
Andra finansieringspartner än EIB ska 
informera kommissionen om sin vilja att 
genomföra lånedelen av lånefaciliteten. 
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Finansieringspartner ska i synnerhet 
påvisa sin kapacitet
a) att maximera effekten av EU-
bidragsdelen genom egna medel,
b) att säkerställa lämplig geografisk 
diversifiering av lånefaciliteten och 
möjliggöra finansiering av mindre 
projekt,
c) att säkerställa transparens och 
allmänhetens tillgång till information om 
varje projekt.
Kommissionen ska informera rådet och 
Europaparlamentet i händelse av att 
någon annan finansieringspartner deltar i 
lånefaciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 255
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nyckelprestationsindikatorer för 
att övervaka genomförandet av 
lånefaciliteten och dess framsteg i 
förhållande till målen i artikel 3 fastställs i 
bilaga II.

1. Nyckelprestations- och 
hållbarhetsindikatorer för att övervaka 
genomförandet av lånefaciliteten och dess 
framsteg i förhållande till målen om 
klimatneutralitet och andra miljömål för 
unionen, efterlevnaden av principen om 
att inte orsaka betydande skada samt 
målen i artikel 3 fastställs i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 256
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Systemet för 
prestationsrapportering ska säkerställa att 
uppgifter om de indikatorer som avses i 
punkt 1 samlas in effektivt, ändamålsenligt 
och i rätt tid. Stödmottagarna ska i 
samarbete med finansieringspartnerna förse 
kommissionen med uppgifter om 
indikatorerna.

2. Systemet för 
prestationsrapportering ska säkerställa att 
uppgifter om hållbarheten och andra 
nyckelprestationsindikatorer som avses i 
punkt 1 samlas in effektivt, ändamålsenligt, 
i rätt tid, tillförlitligt och oberoende. 
Stödmottagarna ska i samarbete med 
finansieringspartnerna förse kommissionen 
med uppgifter om indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 257
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska årligen 
rapportera om genomförandet av 
lånefaciliteten i enlighet med artikel 250 i 
budgetförordningen. Rapporten ska 
innehålla information om lånefacilitetens 
resultat och effekter med avseende på dess 
mål och resultatindikatorer, särskilt hur 
faciliteten bidrar till att hantera 
omställningsbehoven och till att uppnå 
EU:s hållbarhetsmål, däribland dess 
inverkan på klimat, miljö, den sociala 
aspekten och jämställdheten. För detta 
ändamål ska finansieringspartnerna och 
stödmottagarna varje år tillhandahålla all 
nödvändig information och alla 
nödvändiga uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 258
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stödmottagarna bör fortlöpande 
övervaka outputindikatorerna, i enlighet 
med artikel 8a, och bör regelbundet 
rapportera till kommissionen om 
framstegen i riktning mot att nå sådana 
utfall.

Or. en

Ändringsförslag 259
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. De projekt som finansieras inom 
ramen för denna lånefacilitet ska 
granskas för att avgöra om de har miljö- 
eller klimatrelaterade, sociala eller 
jämställdhetsrelaterade effekter. Om 
dessa projekt har sådana effekter ska de 
underställas en 
hållbarhetssäkringsmekanism, med syftet 
att minimera de skadliga effekterna och 
maximera fördelarna för klimat, miljö, 
sociala aspekter samt jämställdhet, i linje 
med EU:s hållbarhetsmål, grundat på den 
vägledning som ska utarbetas av 
kommissionen inom ramen för InvestEU-
programmet. För detta ändamål ska 
organ som söker finansiering ge 
tillräcklig information grundat på 
kommissionens vägledning. Projekt under 
en viss storlek som preciseras i 
vägledningen ska undantas från 
säkringen.

Or. en
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Ändringsförslag 260
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utvärderingar av genomförandet av 
lånefaciliteten och dess förmåga att nå de 
mål som anges i artikel 3 ska genomföras i 
tillräckligt god tid för att kunna användas i 
beslutsprocessen.

1. Utvärderingar av genomförandet av 
lånefaciliteten och dess förmåga att nå de 
mål som anges i artikel 3 ska genomföras i 
tillräckligt god tid, och senast inom en 
tidsfrist på 18 månader från och med 
avtalets fullgörande, för att kunna 
användas i beslutsprocessen.

Or. fr

Ändringsförslag 261
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Interimsutvärderingen av 
lånefaciliteten ska göras senast den 30 juni 
2025, när tillräcklig information om 
genomförandet av faciliteten förväntas 
finnas tillgänglig. Utvärderingen ska 
särskilt visa hur det unionsstöd som 
tillhandahållits genom lånefaciliteten ska 
ha bidragit till att tillgodose behoven i de 
territorier som genomför de territoriella 
planerna för en rättvis omställning.

2. Interimsutvärderingen av 
lånefaciliteten ska göras senast den 1 
januari 2024 och ska lämnas in till 
Europaparlamentet och rådet, när 
tillräcklig information om genomförandet 
av faciliteten förväntas finnas tillgänglig. 
Utvärderingen ska särskilt visa hur det 
unionsstöd som tillhandahållits genom 
lånefaciliteten ska ha bidragit till att 
tillgodose behoven i de territorier som 
genomför de territoriella planerna för en 
rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 262
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Interimsutvärderingen av 
lånefaciliteten ska göras senast den 30 juni 
2025, när tillräcklig information om 
genomförandet av faciliteten förväntas 
finnas tillgänglig. Utvärderingen ska 
särskilt visa hur det unionsstöd som 
tillhandahållits genom lånefaciliteten ska 
ha bidragit till att tillgodose behoven i de 
territorier som genomför de territoriella 
planerna för en rättvis omställning.

2. Interimsutvärderingen av 
lånefaciliteten ska göras senast den 30 juni 
2023, när tillräcklig information om 
genomförandet av faciliteten förväntas 
finnas tillgänglig. Utvärderingen ska 
särskilt visa hur det unionsstöd som 
tillhandahållits genom lånefaciliteten ska 
ha bidragit till att tillgodose behoven i de 
territorier som genomför de territoriella 
planerna för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 263
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Interimsutvärderingen av 
lånefaciliteten ska göras senast den 30 juni 
2025, när tillräcklig information om 
genomförandet av faciliteten förväntas 
finnas tillgänglig. Utvärderingen ska 
särskilt visa hur det unionsstöd som 
tillhandahållits genom lånefaciliteten ska 
ha bidragit till att tillgodose behoven i de 
territorier som genomför de territoriella 
planerna för en rättvis omställning.

2. Interimsutvärderingen av 
lånefaciliteten ska göras senast den 30 juni 
2024, när tillräcklig information om 
genomförandet av faciliteten förväntas 
finnas tillgänglig. Utvärderingen ska 
särskilt visa hur det unionsstöd som 
tillhandahållits genom lånefaciliteten ska 
ha bidragit till att tillgodose behoven i de 
territorier som genomför de territoriella 
planerna för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 264
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid slutet av 
genomförandeperioden och senast den 31 
december 2031 ska en slutlig 
utvärderingsrapport om lånefacilitetens 
resultat och långsiktiga effekter upprättas.

3. Vid slutet av 
genomförandeperioden och senast den 31 
december 2031 ska en slutlig 
utvärderingsrapport om lånefacilitetens 
resultat och långsiktiga effekter upprättas 
och lämnas in av kommissionen till 
parlamentet och rådet. Stödmottagarna 
och finansieringspartnerna ska bidra till 
denna utvärdering genom att förse 
kommissionen med alla relevanta 
uppgifter som behövs för att den ska 
kunna genomföra utvärderingen.

Or. en

Ändringsförslag 265
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid slutet av 
genomförandeperioden och senast den 31 
december 2031 ska en slutlig 
utvärderingsrapport om lånefacilitetens 
resultat och långsiktiga effekter upprättas.

3. Vid slutet av 
genomförandeperioden och senast den 31 
december 2031 ska kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet lämna in en 
slutlig utvärderingsrapport om 
lånefacilitetens resultat och långsiktiga 
effekter. Finansieringspartnerna och 
stödmottagarna ska förse kommissionen 
med alla de handlingar och uppgifter som 
behövs för att den ska kunna genomföra 
utvärderingen.

Or. en

Ändringsförslag 266
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Både i interimsutvärderingen och 
den slutliga utvärderingen ska bedömning 
också göras av bidragandet till att uppnå 
unionens klimat- och energimål för 2030 
så som fastställs i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) .../... [om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet och om ändring av 
förordning (EU) 2018/1999 (europeisk 
klimatlag] och bidragandet till att nå ett 
nationellt mål om klimatneutralitet till 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 267
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I utvärderingen ska det finnas en 
bedömning av hur lånefaciliteten bidragit 
till att uppfylla målen för den europeiska 
sociala pelaren och EU:s hållbarhetsmål, 
särskilt unionens klimat- och energimål 
för 2030 och omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 268
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Revisioner av användningen av 
unionens stöd som tillhandahålls genom 
lånefaciliteten och som utförs av personer 
eller enheter, även andra än de som görs 
på uppdrag av unionens institutioner eller 
organ, ska ligga till grund för den 
övergripande försäkran i enlighet med 
artikel 127 i budgetförordningen.

1. Revisioner av användningen av 
unionens stöd som tillhandahålls genom 
lånefaciliteten ska utföras av 
revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i 
EUF-fördraget. Revisionsrätten ska 
utfärda en särskild rapport om 
genomförandet av lånefaciliteten så snart 
genomförandesiffran för de finansierade 
projekten når minst 60 %, men inte 
senare än fem år efter att denna 
förordning trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 269
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Revisioner av användningen av 
unionens stöd som tillhandahålls genom 
lånefaciliteten och som utförs av personer 
eller enheter, även andra än de som görs på 
uppdrag av unionens institutioner eller 
organ, ska ligga till grund för den 
övergripande försäkran i enlighet med 
artikel 127 i budgetförordningen.

1. Revisioner av användningen av 
unionens stöd som tillhandahålls genom 
lånefaciliteten och som utförs av personer 
eller enheter, även andra än de som görs på 
uppdrag av unionens institutioner eller 
organ, ska ligga till grund för den 
övergripande försäkran i enlighet med 
artikel 127 i budgetförordningen, och vid 
revisionerna ska det säkerställas 
efterlevnad av taxonomins mål och 
principen om att inte orsaka betydande 
skada.

Or. en

Ändringsförslag 270
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansieringspartnerna ska förse 
kommissionen och eventuella utsedda 
revisorer med alla tillgängliga handlingar 
som behövs för att båda dessa myndigheter 
ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

2. Finansieringspartnerna ska förse 
kommissionen och eventuella utsedda 
revisorer med alla tillgängliga handlingar 
kopplade till unionsstöd som behövs för 
att båda dessa myndigheter ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 271
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 14 ska ges till 
kommissionen till och med den 31 
december 2028.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 13 och 14 ska ges 
till kommissionen till och med den 31 
december 2028.

Or. en

Ändringsförslag 272
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödmottagarna och 
finansieringspartnerna ska se till att det 
unionsstöd som tillhandahålls inom 
lånefaciliteten synliggörs, särskilt när det 
gäller att främja projekten och deras 
resultat, genom att tillhandahålla riktad 
information till olika målgrupper, däribland 
medierna och allmänheten.

1. Stödmottagarna och 
finansieringspartnerna ska i högsta möjliga 
grad se till att det unionsstöd som 
tillhandahålls inom lånefaciliteten 
synliggörs och beskrivs i detalj, särskilt när 
det gäller att främja projekten och deras 
resultat, genom att tillhandahålla riktad 
information till olika målgrupper, däribland 
de offentliga och privatägda medierna, 
arbetsmarknadens parter och allmänheten.
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Or. en

Ändringsförslag 273
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödmottagarna och 
finansieringspartnerna ska se till att det 
unionsstöd som tillhandahålls inom 
lånefaciliteten synliggörs, särskilt när det 
gäller att främja projekten och deras 
resultat, genom att tillhandahålla riktad 
information till olika målgrupper, däribland 
medierna och allmänheten.

1. Stödmottagarna och 
finansieringspartnerna ska se till att det 
unionsstöd som tillhandahålls inom 
lånefaciliteten synliggörs, särskilt när det 
gäller att främja projekten och deras 
resultat, genom att tillhandahålla riktad 
information till olika målgrupper, däribland 
medierna och allmänheten genom att de 
publicerar information om de 
finansierade projektens beskaffenhet och 
belopp på sina webbplatser.

Or. fr

Ändringsförslag 274
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Finansieringspartnerna ska 
offentliggöra all relevant information om 
varje projekt som antingen avslås eller 
finansieras och offentliggöra denna 
information på sin webbplats.
Den information som ska göras allmänt 
tillgänglig enligt den första meningen ska 
inte innehålla kommersiellt känsliga 
uppgifter eller personuppgifter som inte 
får lämnas ut enligt unionens 
bestämmelser om dataskydd.
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Or. en

Ändringsförslag 275
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Finansieringspartnerna ska 
offentliggöra all relevant information om 
varje projekt som finansieras och 
offentliggöra denna information på sin 
webbplats efter att antingen det relevanta 
lånet eller låneordningen undertecknats. 
Sådan information som ska offentliggöras 
ska inte innehålla kommersiellt känsliga 
uppgifter eller gå emot unionens 
bestämmelser om dataskydd.

Or. en

Ändringsförslag 276
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Finansieringspartnerna ska 
offentliggöra all relevant information om 
varje projekt som medfinansieras av 
lånefaciliteten på sin webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 277
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genomföra 
informations- och 
kommunikationsåtgärder avseende 
lånefaciliteten, de finansierade projekten 
och deras resultat. Medel som tilldelats 
lånefaciliteten ska också bidra till den 
gemensamma kommunikationen av 
unionens politiska prioriteringar, i den 
mån de har anknytning till de mål som 
avses i artikel 3.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 278
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genomföra 
informations- och kommunikationsåtgärder 
avseende lånefaciliteten, de finansierade 
projekten och deras resultat. Medel som 
tilldelats lånefaciliteten ska också bidra till 
den gemensamma kommunikationen av 
unionens politiska prioriteringar, i den mån 
de har anknytning till de mål som avses i 
artikel 3.

2. Kommissionen ska genomföra 
informations- och kommunikationsåtgärder 
avseende lånefaciliteten, de finansierade 
projekten och deras resultat. Medel som 
tilldelats lånefaciliteten ska också bidra till 
den gemensamma kommunikationen av 
unionens politiska prioriteringar, i den mån 
de har anknytning till de mål som avses i 
artikel 3. Kommissionen ska regelbundet 
uppdatera och offentliggöra 
förteckningen över projekt som har valts 
ut eller fått avslag inom ramen för denna 
lånefacilitet, med en beskrivning av de 
särskilda kriterierna för godkännande 
eller avslag.

Or. en

Ändringsförslag 279
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska vid utfärdandet 
offentliggöra varje yttrande som avges om 
de projekt som valts ut eller finansieras 
inom denna lånefacilitet i enlighet med 
det förfarande som föreskrivs i artikel 19 i 
EIB:s stadga.

Or. en

Ändringsförslag 280
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om så är nödvändigt får anslag föras in i 
budgeten efter 2027 för att täcka 
utbetalningen av delar av det unionsstöd i 
form av bidrag som tillhandahålls i 
enlighet med artikel 6.2, för att 
möjliggöra förvaltningen av åtgärder som 
inte slutförts den 31 december 2027.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 281
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Bilaga I – led A – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fonden för ett sammanlänkat 
Europa (FSE): Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av 
den 11 december 2013 om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, om 

utgår
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ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), ändrad 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 
2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska 
centrumet för investeringsrådgivning och 
portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1291/2013 och 
(EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 
1.7.2015, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 282
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Bilaga I – led C – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skuldinstrumentet för fonden för 
ett sammanlänkat Europa (CEF DI): 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 283
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, 
Marco Zanni

Förslag till förordning
Bilaga II – led 6 – led 6.1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.1 Transporter 6.1 Transportinfrastruktur

Or. en

Ändringsförslag 284
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, 
Marco Zanni

Förslag till förordning
Bilaga II – led 6 – led 6.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3 Allmännyttiga tjänster (vatten, 
avlopp, fjärrvärme, energi, 
avfallshantering)

6.3 Allmännyttiga tjänster (vatten, 
avlopp, fjärrvärme, energi, 
avfallshantering, lokal transport)

Or. en

Ändringsförslag 285
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 6 – led 6.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.4 Direkt stöd till omställningen 
(förnybar energi, energieffektivitet)

6.4 Direkt stöd till 
klimatomställningen, minskade 
koldioxidutsläpp (förnybar energi, 
energieffektivitet) och andra miljömål

Or. en

Ändringsförslag 286
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Bilaga II – led 6 – led 6.4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.4 a Avsevärt bidrag till 
hållbarhetsmålen som de definieras i 
förordning (EU) 2020/852 om inrättande 
av en ram för att underlätta hållbara 
investeringar [taxonomiförordningen]

Or. en

Ändringsförslag 287
Henrike Hahn, Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 6 – led 6.6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.6 a Bostadskvalitet (inklusive 
energieffektivitet)

Or. en

Motivering

Bostadskvalitet är ett reellt problem i många av de landsbygdssektorer som är 
stödberättigande, liksom bristen på incitament för investeringar i energieffektivitet.

Ändringsförslag 288
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, 
Marco Zanni

Förslag till förordning
Bilaga II – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Antal skapade nettoarbetstillfällen

Or. en
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Ändringsförslag 289
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Förslag till förordning
Bilaga II – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Minskade växthusgasutsläpp 7. Minskade växthusgasutsläpp, där 
detta är relevant för beräkningen

Or. en

Ändringsförslag 290
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, 
Marco Zanni

Förslag till förordning
Bilaga II – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Minskade växthusgasutsläpp 7. Minskade föroreningar och 
växthusgasutsläpp

Or. en

Ändringsförslag 291
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Bilaga II – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Sysselsättnings- och 
arbetslöshetssiffra

Or. en

Ändringsförslag 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Antal insparade arbetstillfällen

Or. en

Ändringsförslag 293
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Bilaga II – led 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Antal nya arbetstillfällen

Or. en

Ändringsförslag 294
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Bilaga II – led 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Avfolkningsgrad

Or. en

Ändringsförslag 295
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Bilaga II– led 7c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7c. Befolkning i regioner/territorier 
som drar nytta av projekt som genomförs 
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inom ramen för lånefaciliteten

Or. en

Ändringsförslag 296
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Förslag till förordning
Bilaga II– led 7c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7c. Effekterna för det finansierade 
territoriets BNP

Or. en


