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***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

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

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

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

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

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

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

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

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

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ...,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...,

– der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af …,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

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

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

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A9-
0000/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

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

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



PE655.767v01-00 6/23 PR\1210689DA.docx

DA

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 2019 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 
målsætningen om at opnå klimaneutralitet i 
EU senest i 2050 på en effektiv og 
retfærdig måde blev der i den europæiske 
grønne pagt bebudet en mekanisme for 
retfærdig omstilling, der skal sættes ind for 
at imødegå de klimamæssige udfordringer, 
uden at nogen lades i stikken. De mest 
sårbare regioner og mennesker er også 
dem, der er mest eksponeret for 
konsekvenserne af klimaforandringer og 
miljøforringelse. Samtidig vil det kræve 
betydelige strukturelle ændringer at 
forvalte omstillingen.

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 2019 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 
målsætningen om at nå Unionens 2030-
mål for klima og energi og 
klimaneutralitet i EU senest i 2050 på en 
effektiv og retfærdig måde blev der i den 
europæiske grønne pagt bebudet en 
mekanisme for retfærdig omstilling, der 
skal sættes ind for at imødegå de 
klimamæssige udfordringer, uden at nogen 
lades i stikken. De mest sårbare regioner 
og mennesker er også dem, der er mest 
eksponeret for konsekvenserne af 
klimaforandringer og miljøforringelse. 
Samtidig vil det kræve betydelige 
strukturelle ændringer at forvalte 
omstillingen.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som Kommissionen har 
godkendt. De aktiviteter, der påtænkes at 
yde støtte til, bør være i overensstemmelse 
med og supplere dem, der støttes under de 
to andre søjler i mekanismen for retfærdig 
omstilling. Sektorer eller regioner, der er 
særligt berørt af klimaændringer, men 
som ikke specifikt er omfattet af den første 
søjle, kan få gavn af faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, bør faciliteten 
dække en bred vifte af investeringer, på 
betingelse af at de bidrager til at opfylde 
udviklingsbehovene i forbindelse med 
Unionens 2030-mål for klima og energi 
og omstillingen til en klimaneutral 
økonomi i Unionen senest i 2050, som 
beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. De investeringer, der 
støttes, kan omfatte ren teknologi og 
infrastruktur, herunder vedvarende 
energi og dekarbonisering af transport, 
fjernvarmenet, grøn og bæredygtig 
mobilitet, investeringer i forskning og 
innovation, herunder på universiteter og i 
offentlige forskningsinstitutioner, fremme 
af overførsel af avancerede og 
markedsmodne teknologier, investeringer 
i digitalisering, digital innovation og 
digital konnektivitet, herunder digitalt 
landbrug og præcisionslandbrug, 
intelligent affaldshåndtering, ren energi, 
energibesparende foranstaltninger, 
herunder renovering og ombygning af 
bygninger, støtte til omstillingen til en 
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sektorer kan også støttes, hvis de er i 
overensstemmelse med de vedtagne 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 
midler til rådighed for offentlige enheder, 
der er nødvendige for at imødegå de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer som følge af deres tilpasning 
til klimaomstillingen. For at medvirke til 
at identificere investeringer med en 
særligt positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, kan 
EU's klassificeringssystem for 
miljømæssigt bæredygtige økonomiske 
aktiviteter benyttes.

cirkulær økonomi, landskabsretablering og 
dekontaminering af jord, medmindre det 
falder ind under anvendelsesområdet for 
erstatningsansvar for miljøskader i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, jf. artikel 191 i 
TEUF, samt opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
herunder socialt boligbyggeri. 
Infrastrukturudvikling kan også omfatte 
løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for katastrofer. 
En omfattende investeringstilgang bør især 
fremmes i områder med betydelige 
omstillingsbehov. Investeringer i andre 
sektorer kan også støttes, hvis de er i 
overensstemmelse med de vedtagne 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 
midler til rådighed for offentlige enheder, 
der er nødvendige for at imødegå de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer som følge af deres tilpasning 
til klimaomstillingen.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør opstilles specifikke 
kriterier for støtteberettigelse og tildeling i 
arbejdsprogrammet og indkaldelsen af 
forslag. I disse kriterier for 
støtteberettigelse og tildeling bør der tages 
hensyn til projektets relevans set i lyset af 
de udviklingsbehov, der er beskrevet i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
det overordnede mål om at fremme 
regional og territorial konvergens samt 
tilskudsdelens betydning for projektets 

(14) Der bør opstilles specifikke 
kriterier for støtteberettigelse og tildeling i 
arbejdsprogrammet og indkaldelsen af 
forslag, hvis efterspørgslen overstiger de 
midler, der er afsat til nationale 
tildelinger. I disse kriterier for 
støtteberettigelse og prioritering bør der 
tages hensyn til de relevante kriterier, der 
er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU).../... [forordning 
om fastlæggelse af en ramme til fremme 
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levedygtighed. EU-støtte, der oprettes ved 
denne forordning, bør således kun stilles til 
rådighed for medlemsstater, der har mindst 
én territorial plan for retfærdig omstilling. I 
arbejdsprogrammet og indkaldelser af 
forslag vil der også blive taget hensyn til 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som medlemsstaterne 
forelægger for at sikre sammenhæng og 
konsekvens på tværs af alle mekanismens 
søjler.

af bæredygtige investeringer], projektets 
evne til at opfylde de mål og 
udviklingsbehov, der er beskrevet i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
bidraget til klimaovergangen, det 
overordnede mål om at fremme regional og 
territorial konvergens samt tilskudsdelens 
betydning for projektets levedygtighed. 
EU-støtte, der oprettes ved denne 
forordning, bør således kun stilles til 
rådighed for medlemsstater, der har mindst 
én territorial plan for retfærdig omstilling. I 
arbejdsprogrammet og indkaldelser af 
forslag vil der også blive taget hensyn til 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som medlemsstaterne 
forelægger for at sikre sammenhæng og 
konsekvens på tværs af alle mekanismens 
søjler.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at supplere og ændre visse 
ikke-væsentlige elementer i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for så vidt angår delegering af visse 
yderligere gennemførelsesopgaver til 
gennemførelsesorganer samt ændring af 
elementerne i bilag II til denne forordning 
vedrørende centrale resultatindikatorer. Det 
er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 
at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

(20) For at supplere og ændre visse 
ikke-væsentlige elementer i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for så vidt angår fastsættelse af de 
nationale andele af de disponible 
ressourcer, der er tilgængelig for hver 
medlemsstat, fastlæggelse af 
arbejdsprogrammer i overensstemmelse 
med artikel 110 i finansforordningen 
vedrørende betingelserne for og 
udvælgelsesprocedurerne for udvælgelse 
af andre finansielle partnere end EIB 
samt ændring af elementerne i bilag II til 
denne forordning vedrørende centrale 
resultatindikatorer. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 



PE655.767v01-00 10/23 PR\1210689DA.docx

DA

delegerede retsakter bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter. 

høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter. 

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) "territorial plan for retfærdig 
omstilling": en plan, der er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
forordning [FRO-forordningen], der er 
udarbejdet af medlemsstaterne sammen 
med de relevante lokale og regionale 
myndigheder i de berørte områder, og 
godkendt af Kommissionen

Or. en

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af eventuelle 
yderligere midler på EU-budgettet for 
perioden 2021-2027 finansieres 

1. Med forbehold af eventuelle 
yderligere midler på EU-budgettet for 
perioden 2021-2027 finansieres 
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tilskudsdelen af den støtte, der ydes under 
denne facilitet, fra:

tilskudsdelen af den støtte og rådgivning, 
der ydes under denne facilitet, fra:

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1, litra b), kan projekter, der 
modtager EU-støtte under faciliteten, også 
modtage rådgivning og teknisk bistand til 
forberedelse, udvikling og gennemførelse 
af andre EU-programmer.

Or. en

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
17 med henblik på at fastlægge de 
arbejdsprogrammer, der er omhandlet i 
finansforordningens artikel 110. I 
arbejdsprogrammerne fastsættes kriterier 
og betingelser for udvælgelsen af 
projekter, og hvis efterspørgslen 
overstiger de nationale tildelinger, til 
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stk. 2. prioritering af projekter under 
hensyntagen til de relevante kriterier, der 
er fastlagt i forordning (EU).../... 
[Forordning om etablering af en ramme 
til fremme af bæredygtige investeringer], 
projektets evne til at opfylde de mål og 
behov, der er identificeret i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling, bidraget 
til klimaomstillingen, det overordnede mål 
om at fremme regional og territorial 
konvergens og støttens bidrag til 
projekternes levedygtighed.
Arbejdsprogrammerne fastsætter hver 
medlemsstats nationale andel af midlerne, 
herunder eventuelle yderligere midler, i 
overensstemmelse med nærværende 
forordnings artikel 4, stk. 1, og artikel 6, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Udvælgelse af andre finansielle partnere 

end EIB
Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
17 i denne forordning med henblik på at 
fastlægge de nærmere betingelser for 
støtteberettigelse og 
udvælgelsesprocedurer for valg af andre 
finansielle partnere end EIB.
Betingelserne for støtteberettigelse for 
andre finansielle partnere end EIB skal 
afspejle facilitetens mål.
Ved udvælgelsen af finansieringspartnere 
skal Kommissionen navnlig tage hensyn 
til deres kapacitet til:
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a) at maksimere EU-garantiens 
virkning ved hjælp af egne indtægter
b) at sikre en passende geografisk 
spredning af faciliteten og muliggøre 
finansiering af mindre projekter
c) at opfylde betingelserne i 
finansforordningens artikel 155, stk. 2, og 
3, vedrørende skatteundgåelse, skattesvig, 
skatteunddragelse, hvidvaskning af penge, 
finansiering af terrorisme og 
ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner
d) at sikre gennemsigtighed og 
offentlig adgang til oplysninger om hvert 
projekt
e) at sikre, at deres udlånspolitik er i 
overensstemmelse med Unionens 2030-
mål for klima og energi og målet om en 
klimaneutral økonomi i Unionen senest i 
2050
f) at integrere analyse af 
miljømæssige, klimamæssige, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer i udvælgelsen og 
evalueringen af projekter.
Kommissionen offentliggør resultaterne 
af udvælgelsen.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen foretager årligt en 
rapportering om gennemførelsen af 
faciliteten i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 250. Denne 
rapportering skal indeholde oplysninger 
om resultaterne og virkningerne af 
faciliteten med hensyn til dens mål og 
resultatindikatorer og navnlig dets bidrag 
til opfyldelse af behovene i forbindelse 
med omstillingen og EU's miljømål. Med 
henblik herpå forelægger de finansielle 
partnere og støttemodtagerne hvert år alle 
nødvendige oplysninger og data.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evalueringen skal også omfatte en 
analyse af, hvordan den EU-støtte, der 
ydes under faciliteten, har bidraget til at 
opfylde EU's politiske mål for 
bæredygtighed, navnlig Unionens 2030-
mål for klima og energi og overgangen til 
en klimaneutral økonomi i Unionen 
senest i 2050. 

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Revision af anvendelsen af EU-
støtte, der ydes under faciliteten, foretages 
af Revisionsretten i overensstemmelse 
med artikel 287 i TEUF. Revisionsretten 
udarbejder en særberetning om 
gennemførelsen af faciliteten [...] år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. I overensstemmelse med gældende 
kontraktuelle betingelser og modtagere 
forelægger finansieringspartnerne 
Kommissionen og Revisionsretten alle 
tilgængelige dokumenter og al tilgængelig 
information, der er nødvendige, for at 
begge disse myndigheder kan opfylde 
deres forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 14, tillægges 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 6, stk. 4, artikel 13, 13a 
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Kommissionen frem til den 31. december 
2028. 

og 14, tillægges Kommissionen frem til 
den 31. december 2028. 

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 14 omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 6, stk. 4, artikel 13, 
13a og artikel 14 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Finansieringspartnerne 
offentliggør alle relevante oplysninger om 
hvert projekt, der finansieres, og 
offentliggør dem på deres websted.

Or. en
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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BEGRUNDELSE

Lånefaciliteten for den offentlige sektor, som dette forslag omhandler, udgør den tredje søjle i 
mekanismen for retfærdig omstilling. Den vil støtte offentlige investeringer gennem 
fordelagtige lånebetingelser, der er til gavn for de områder, der påvirkes mest negativt af 
klimaændringer, jf. de territoriale planer for retfærdig omstilling.
Denne facilitet vil bestå af en tilskudsdel og en lånedel. Tilskuddet, der finansieres over EU-
budgettet fra formålsbestemte indtægter og budgetmidler, vil mindske den økonomiske byrde 
for støttemodtagerne som følge af tilbagebetalingen af det lån, der ydes af en 
finansieringspartner. Selv om det er hensigten, at tilskudsdelen på 1,525 mia. EUR skal 
gennemføres med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) som finansieringspartner for 10 
mia. EUR, gives der mulighed for at samarbejde med andre finansieringspartnere med henblik 
på at undersøge andre former for samarbejde over tid, navnlig i tilfælde af en eventuel 
fremtidig forøgelse af Unionens midler, eller hvis der skulle opstå særlige 
gennemførelsesudfordringer. 

Med et bidrag på 1,525 mia. EUR til tilskudsdelen fra EU's støtte og EIB's långivning på 10 
mia. EUR fra egne midler sigter lånefaciliteten for den offentlige sektor mod at mobilisere 
mellem 25 mia. EUR og 30 mia. EUR i offentlige investeringer i perioden 2021-2027. 

Faciliteten vil støtte offentlige enheder og dække en bred vifte af investeringer, forudsat at 
disse investeringer bidrager til at opfylde udviklingsbehovene som følge af de udfordringer, 
der opstår ved omstillingen til en klimaneutral økonomi, som beskrevet i de territoriale planer 
for retfærdig omstilling.

Medordførerne ser generelt positivt på dette forslag. Fokus for deres ændringer i denne fase er 
på

 større fokus på de sektorer og territorier, der er særligt berørt af omstillingsprocessen 
hen imod EU's klima- og energimål for 2030 og en klimaneutral økonomi i Unionen 
senest i 2050, men som ikke specifikt er omfattet af den første søjle

 udvidelse af omfanget af de investeringer, der skal støttes, til at omfatte teknologi og 
infrastruktur, herunder vedvarende energi og dekarbonisering af transport, grøn og 
bæredygtig mobilitet, investeringer i forskning og innovation, overførsel af 
avancerede og markedsklare teknologier og investeringer i digitalisering

 udelukkelse fra anvendelsesområdet for denne facilitet af de sektorer, der er udelukket 
i henhold til FRO-forordningen

 tydeliggørelse af additionaliteten og dermed den ønskede løftestangseffekt, samtidig 
med at der fastsættes en undtagelse for rådgivning og teknisk bistand til forberedelse, 
udvikling og gennemførelse af støtteberettigede projekter, således at der kan modtage 
finansiering fra andre EU-programmer

 styrkelse af bottom-up-metoden ved at understrege deltagelsen af de relevante lokale 
og regionale myndigheders i de berørte områder i udarbejdelsen af "den territoriale 
plan for retfærdig omstilling"

 præcisering af kriterierne for udvælgelse og prioritering af projekter, hvis 
efterspørgslen overstiger de nationale tildelinger, ved at anerkende bottom-up-
metoden og dette forslags efterspørgselsdrevne karakter, der omfatter bidraget til den 
klimamæssige omstilling, de relevante kriterier, der er fastlagt i [forordning om 
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oprettelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer], projektets evne til at 
opfylde de mål og udviklingsbehov, der er beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, det overordnede mål om at fremme regional og territorial 
konvergens og støttens bidrag til projekternes levedygtighed 

 præcisering af kriterier for udvælgelse af andre finansielle partnere end EIB, der 
afspejler facilitetens mål

 sikring af gennemsigtighed og tilstrækkelige tilsyns- og korrektionsmuligheder for 
Parlamentet under og efter gennemførelsen af instrumentet gennem fastlæggelse af 
mål og præcisering af kriterier, krav til rapportering og offentliggørelse, evaluering og 
revision samt forankring af Parlamentets rolle gennem delegerede retsakter.

De to medordførere betragter dette udkast til betænkning som et udgangspunkt for 
udarbejdelse af en fornuftig holdning for Parlamentet og et mandat med henblik på at 
forhandle med Rådet om den endelige basisretsakt. De præsenterer dette udkast til 
betænkning som et kompromis for samtidig at sikre fleksibilitet i gennemførelsen af 
faciliteten og standarder for ansvarlighed med yderligere vejledning for at skabe en vellykket 
bottom up-dreven indsendelse af projekter under denne tredje søjle i mekanismen for 
retfærdig omstilling. 


