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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den 
offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0453),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 175.3 och 322.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0153/2020),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...,

– med beaktande av revisionsrättens yttrande av den ...,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och 
utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 58 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för regional 
utveckling,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och utskottet för ekonomi och 
valutafrågor (A9-0000/2020),

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag,

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 2019, 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 2019, 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 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.

Or. en

Ändringsförslag 2

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 godkändes 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 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 negativt av 
klimatomställningen, men som inte 
specifikt omfattas av den första pelaren, 
kan utnyttja faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 3

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 

(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 energi- 
och klimatmål för 2030 och en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050, 
enligt vad som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning. De 
investeringar som får stöd kan omfatta ren 
teknik och infrastruktur, inbegripet 
förnybar energi och minskade 
koldioxidutsläpp från transporter, 
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, 
ren energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
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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, 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 
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. en

Ändringsförslag 4

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 

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och kriterier för 
prioritering av tilldelning, 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 
förordning (EU) .../... [förordningen om 
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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.

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, 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 5

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 
säkerställa lika stor delaktighet i 

(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 fastställa 
de nationella andelarna av tillgängliga 
medel för varje medlemsstat, inrätta 
arbetsprogram i enlighet med artikel 110 i 
budgetförordningen, fastställa närmare 
uppgifter om villkoren för 
stödberättigande och urvalsförfaranden 
för att välja ut andra finansieringspartner 
än EIB 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 
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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. 

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 
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 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning föreskrivs en 
lånefacilitet för den offentliga sektorn 
(nedan kallad lånefaciliteten) till stöd för 
offentliga organ, bestående av bidrag från 
unionens budget och lån från 
finansieringspartnerna, och fastställs 
lånefacilitetens mål. I förordningen 
fastställs även reglerna för bidragsdelen av 
unionens stöd inom lånefaciliteten och 
särskilt dess budget för perioden 2021–
2027, de olika formerna av unionsstöd 
samt bestämmelser om stödberättigande.

I denna förordning föreskrivs en 
lånefacilitet för den offentliga sektorn 
(nedan kallad lånefaciliteten) till stöd för 
offentliga organ, bestående av bidrag från 
unionens budget och lån från 
finansieringspartnerna, i överensstämmelse 
med deras regler, utlåningspolicy och 
förfaranden, och lånefacilitetens mål 
fastställs. I förordningen fastställs även 
reglerna för bidragsdelen av unionens stöd 
inom lånefaciliteten och särskilt dess 
budget för perioden 2021–2027, de olika 
formerna av unionsstöd samt bestämmelser 
om stödberättigande.

Or. en
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Ändringsförslag 7

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 unionens 
energi- och klimatmål för 2030 och en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 8

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 
medlemsstaterna, tillsammans med 
relevanta lokala och regionala 
myndigheter i de berörda territorierna, 
och som godkänts av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) additionalitet: stöd till projekt som 
inte genererar en tillräcklig ström av egna 
intäkter och som inte skulle finansieras 
utan inslag av bidrag från unionens 
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budget och som bidrar till de allmänna 
mål som fastställs i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 10

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], och att bidra till 
EU:s politiska mål, särskilt unionens 
klimat- och energimål för 2030 och 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050, i enlighet 
med målen i Parisavtalet, samt att 
tillgodose behovet av att stärka 
konkurrenskraften.

Or. en

Ändringsförslag 11

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 och 
det rådgivningsstöd som tillhandahålls 
inom lånefaciliteten finansieras med 
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Or. en

Ändringsförslag 12

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 anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 17 för 
att fastställa 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 13

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 
klimat- och energimål för 2030 och en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050 
och bidrar till målen och behoven i de 
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 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från punkt 1 b får 
projekt som erhåller stöd från unionen via 
faciliteten också tilldelas rådgivningsstöd 
och tekniskt stöd från andra 
unionsprogram för förberedelse, 
utveckling och genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Faciliteten ska inte stödja verksamheter 
som undantas enligt artikel [5] i 
förordning (EU).../... 
[FRO-förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 16

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 inrätta 
arbetsprogram som fastställs i enlighet med 
artikel 110 i budgetförordningen. 
Kriterierna och villkoren för urval av 
projekt och – i de fall efterfrågan 
överskrider finansieringsresurserna inom 
de nationella anslagen – kriterierna för 



PR\1210689SV.docx 15/23 PE655.767v01-00

SV

prioritering av projekt, ska specificeras i 
arbetsprogrammen, så att hänsyn tas till 
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 uppnå de mål och tillgodose 
de behov som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, 
bidraget till klimatomställningen, det 
övergripande målet att främja regional 
och territoriell konvergens samt 
bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet.
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 17

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Val 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 facilitetens mål.
När kommissionen väljer ut 
finansieringspartner ska den särskilt 
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beakta deras kapacitet
a) att maximera effekten av 
EU-garantin genom egna medel,
b) att säkerställa lämplig geografisk 
diversifiering av faciliteten och 
möjliggöra finansiering av mindre 
projekt,
c) 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 samarbetsvilliga jurisdiktioner,
d) at säkerställa transparens och 
allmänhetens tillgång till information om 
varje projekt,
e) att säkerställa att deras 
utlåningspolitik överensstämmer med 
unionens klimat- och energimål för 2030 
och målet om en klimatneutral ekonomi i 
unionen till 2050,
f) att integrera en analys av miljö- 
och klimatfaktorer, sociala faktorer och 
företagsstyrningsfaktorer i urvalet och 
utvärderingen av projekt.
Kommissionen ska offentliggöra 
urvalsresultaten.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

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 

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 och 
finansieringspartnerna ska förse 
kommissionen med uppgifter om 
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indikatorerna. indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 20

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 
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, 
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i synnerhet när det gäller additionalitet. 

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärderingen ska också innehålla en 
analys av hur det unionsstöd som 
tillhandahålls inom ramen för faciliteten 
har bidragit till att uppfylla 
EU:s hållbarhetsmål, särskilt unionens 
klimat- och energimål för 2030 och 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050. 

Or. en

Ändringsförslag 22

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 
förelägga Europaparlamentet och rådet 
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



PR\1210689SV.docx 19/23 PE655.767v01-00

SV

Ändringsförslag 23

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 ska utföras av 
revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i 
EUF-fördraget. Revisionsrätten ska [...] 
år efter denna förordnings ikraftträdande 
lägga fram en särskild rapport om 
genomförandet av faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

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, i enlighet 
med tillämpliga avtalsarrangemang, och 
stödmottagarna ska förse kommissionen 
och revisionsrätten med alla tillgängliga 
handlingar eller uppgifter som behövs för 
att båda dessa myndigheter ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 25

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 

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 6.4, 13, 13a 
och 14 ska ges till kommissionen till och 
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31 december 2028. med den 31 december 2028. 

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 14 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 6.4, 13, 13a och 14 får 
när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Finansieringspartnerna ska 
offentliggöra all relevant information om 
varje projekt som finansieras och 
offentliggöra denna information på sin 
webbplats.

Or. en
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Ändringsförslag 28

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 största möjliga 
utsträckning, och i överensstämmelse med 
sina regler, policyer och förfaranden, 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.

Or. en

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska överlämna de 
yttranden som den har avgett om de 
projekt som valts ut inom ramen för 
denna facilitet till Europaparlamentet 
i enlighet med bilaga II till ramavtalet om 
förbindelserna mellan Europaparlamentet 
och kommissionen.

Or. en
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MOTIVERING

Lånefaciliteten för den offentliga sektorn i detta förslag utgör den tredje pelaren i mekanismen 
för en rättvis omställning. Faciliteten kommer att stödja offentliga investeringar genom 
förmånliga utlåningsvillkor till förmån för de territorier som påverkas mest negativt av 
klimatomställningen, enligt vad som fastställs i de territoriella planerna för en rättvis 
omställning.

Lånefaciliteten kommer att bestå av en bidragsdel och en lånedel. Bidraget, som finansieras 
genom EU:s budget med inkomster avsatta för särskilda ändamål och budgetmedel kommer 
att minska den finansiella börda som drabbar stödmottagarna till följd av återbetalningen av 
det lån som tillhandahålls av finansieringspartnern. Medan bidragsdelen på 1,525 miljarder 
EUR är avsedd att genomföras med Europeiska investeringsbanken (EIB) som 
finansieringspartner för 10 miljarder EUR finns det en möjlighet att samarbeta med andra 
finansieringspartner för att utforska andra former av samarbete över tiden, särskilt om 
unionens medel skulle öka i framtiden eller om det uppstår särskilda problem 
i genomförandet. 

Med det belopp på 1,525 miljarder EUR som unionsstödet bidrar med till bidragsdelen och 
det belopp på 10 miljarder EUR som EIB lånar ut från sina egna medel syftar lånefaciliteten 
för den offentliga sektorn till att mobilisera mellan 25 och 30 miljarder EUR i offentliga 
investeringar under perioden 2021–2027. 

Lånefaciliteten kommer att ge stöd till offentliga organ och 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.

Medföredragandena välkomnar generellt detta förslag. Deras ändringsförslag fokuserar i detta 
skede på följande:

 Att stärka inriktningen på de sektorer och territorier som särskilt påverkas av 
omställningen för att uppnå EU:s klimat- och energimål för 2030 och en 
klimatneutral ekonomi senast 2050, men som inte specifikt omfattas av den första 
pelaren.

 Att utvidga de investeringar som ska stödjas till att omfatta ren teknik och 
infrastruktur, inbegripet förnybar energi och minskade koldioxidutsläpp från 
transporter, grön och hållbar mobilitet, investeringar i forskning och innovation, 
överföring av avancerad och marknadsfärdig teknik och investeringar 
i digitalisering.

 Att undanta de sektorer som inte omfattas av FRO-förordningen från 
tillämpningsområdet för denna facilitet.

 Att göra additionalitet och därmed den avsedda hävstångseffekten tydligare, och 
samtidigt föreskriva ett undantag för rådgivningsstöd och tekniskt stöd för 
förberedelse, utveckling och genomförande av stödberättigade projekt så att de 
kan erhålla finansiering från andra unionsprogram.

 Att stärka bottom-up-strategin genom att betona de berörda lokala och regionala 
myndigheternas deltagande i utarbetandet av den ”territoriella planen för en rättvis 
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omställning”.
 Att detaljerat beskriva kriterierna för urval av projekt och prioritering av dessa, 

för den händelse att efterfrågan överskrider finansieringsresurserna inom ramen 
för de nationella anslagen, samtidigt som man erkänner att detta förslag är 
bottom-up-orienterat och efterfrågestyrt, varvid hänsyn bör tas till bidraget till 
klimatomställningen, de relevanta kriterier som fastställs i [ förordningen om 
inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar], projektets förmåga 
att uppfylla de mål och tillgodose se utvecklingsbehov som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis omställning, det övergripande målet att främja 
regional och territoriell konvergens samt stödets bidrag till projektens bärkraft. 

 Att förtydliga kriterierna för urval av andra finansieringspartner än EIB på ett sätt 
som återspeglar facilitetens mål.

 Att säkra transparens och tillräckliga tillsyns- och korrigeringsmöjligheter för 
parlamentet under och efter genomförandet av faciliteten genom att fastställa mål 
och specificera kriterier och krav på rapportering, offentliggörande, utvärdering 
och granskning samt genom att förankra parlamentets roll genom delegerade 
akter.

De två medföredragandena betraktar detta förslag till betänkande som utgångspunkten för 
utarbetandet av en välgrundad ståndpunkt från parlamentet och ett mandat för framgångsrika 
förhandlingar med rådet om den slutgiltiga grundläggande akten. De lägger fram detta förslag 
till betänkande som en kompromiss för att samtidigt säkerställa flexibilitet i genomförandet av 
faciliteten och ansvarsskyldighetsnormerna, tillsammans med ytterligare vägledning för att 
åstadkomma ett bottom-up-orienterat projekt inom denna tredje pelare av mekanismen för 
en rättvis omställning.


