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ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen om at begrænse 
stigningen i den globale temperatur til 
1,5 °C over det førindustrielle niveau, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
FN's mål for bæredygtig udvikling ved at 
koncentrere Unionens finansiering om 
grønne og sociale målsætninger. Denne 
forordning gennemfører en af de 
prioriteter, der er fastsat i meddelelsen om 
den europæiske grønne pagt ("den 
europæiske grønne pagt")11, og er en del af 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa12, der i forbindelse med 
samhørighedspolitikken yder målrettet 
finansiering under mekanismen for 
retfærdig omstilling med henblik på at 
håndtere den økonomiske, sociale og 
energimæssige bæredygtighed, 
energisikkerhed, overkommelige priser 
for energi samt regionale udfordringer og 
muligheder i forbindelse med omstillingen 
til en bæredygtig, klimaneutral og 
klimaresistent, ressourceeffektiv og fuldt 
ud cirkulær økonomi senest i 2050, hvor 
der ikke er nogen nettoemissioner af 
drivhusgasser, og hvor det samtidig 
tilstræbes at undgå negative indvirkninger 
på menneskers sundhed og miljøet, der 
skyldes bl.a. forringelse af biodiversiteten 
og økosystemerne, overforbrug af 
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ressourcer, luftforurening og kemisk 
forurening samt affald.

__________________ __________________
11 COM (2019) 640 final af 11.12.2019. 11 COM(2019)0640 af 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 af 14.1.2020. 12 COM(2020)0021 af 14.1.2020.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målsætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en bæredygtig, 
klimaneutral og klimaresistent, 
ressourceeffektiv og fuldt ud cirkulær 
økonomi senest i 2050 er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger og vil kræve 
betydelige nye investeringer, navnlig i nye 
og innovative teknologier. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd den nye grønne pagt og 
målsætningen om at opnå en klimaneutral 
Union inden 2050 i overensstemmelse med 
målsætningerne i Parisaftalen. Den 17. 
april 2020 understregede Europa-
Parlamentet, at målet om klimaneutralitet 
bør ligge til grund for de politiske tiltag til 
bekæmpelse af covid-19-pandemien og 
konsekvenserne heraf, og at strategien for 
den grønne pagt bør stå i centrum for 
genopretningen og genopbygningen af 
den europæiske økonomi. Mens 
bekæmpelse af klimaforandringer og 
miljøforringelse vil være til gavn for alle 
på lang sigt og skaber muligheder og 
udfordringer for alle på mellemlang sigt, 
vil ikke alle regioner og medlemsstater 
starte deres omstilling fra samme 
udgangspunkt eller have samme kapacitet 
til at reagere. Nogle er mere avancerede 
end andre, mens omstillingen medfører 
større sociale og økonomiske virkninger 
for de regioner, der på nuværende 
tidspunkt er stærkt afhængige af fossile 
brændstoffer eller drivhusgasintensive 
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industrier eller industrier, der fremstiller 
produkter, der er uforenelige med 
målsætningen om klimaneutralitet. En 
sådan situation kan ikke blot bringe 
omstillingen i Unionen i fare for så vidt 
angår klimaindsatsen, men risikerer også 
at medføre voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed. Medlemsstaterne 
bør gives de fornødne midler til at nå 
Unionens målsætninger om 
kulstofneutralitet og til at forhindre, at 
regioner sakker bagud.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
inklusiv og bidrage til skabelse af 
anstændige kvalitetsjob, udryddelse af 
fattigdom og bæredygtig udvikling i 
Unionen, samtidig med at den bekæmper 
arbejdsløshed, social udstødelse og 
økonomiske tilbageslag i de mest udsatte 
regioner og tager hensyn til 
udfordringerne i forbindelse med 
energibæredygtighed, energisikkerhed og 
energi til overkommelige priser. Derfor 
skal både Unionen og medlemsstaterne 
tage hensyn til dens økonomiske, 
miljømæssige, sociale og regionale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at lette de 
nødvendige strukturelle ændringer og 
afbøde de negative konsekvenser for de 
berørte arbejdstagere og andre 
interessenter, der er særligt berørt af 
omstillingen. Unionens budget bør i den 
forbindelse spille en vigtig rolle.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Inden 2030 forventes omstillingen 
at skabe yderligere 1,2 mio. 
arbejdspladser i Unionen, oven i de 12 
mio. nye arbejdspladser, der i forvejen 
forventes skabt. Ifølge Kommissionens 
skøn 1a kan der i kulregioner, hvor mere 
end 200 000 arbejdspladser er direkte 
knyttet til kulaktivitet, skabes op til 
315 000 arbejdspladser inden 2030 ved at 
indføre rene energiteknologier og mere 
end 460 000 arbejdspladser inden 2050. 
Kulregionerne kan alene dække 60 % af 
den beregnede indførelse af ren 
energiteknologi, der er nødvendig for at 
nå det ambitiøse mål om 
kulstofneutralitet. Desuden drager 
udviklingen af projekter for ren energi i 
kulregioner fordel af tilgængeligheden af 
infrastruktur og jord, tilstedeværelsen af 
allerede uddannet personale med 
elektriske og mekaniske færdigheder, som 
er særligt velegnede til fornyet 
beskæftigelse i industrien for vedvarende 
energi, samt af en industriarv, der 
allerede er på plads.
__________________
1a Europa-Kommissionen, Det Fælles 
Forskningscenter, Clean energies 
technologies in coal regions: 
opportunities for jobs and growth, 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling  ikke betragtes som et 
enkeltstående finansieringsinstrument, 
men bør supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027, 
hvor der navnlig tages hensyn til de 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for de arbejdstagere og 
samfund, som i højest grad påvirkes af 
omstillingen fra den nuværende kul- og 
kulstofafhængighed. Den bør bidrage til at 
tackle de sociale, økonomiske og regionale 
konsekvenser af at gøre Unionen 
klimaneutral og af at nå alle Unionens 
andre miljømålsætninger ved at samle 
EU-budgettets udgifter til klimarelaterede 
og sociale målsætninger på regionalt plan 
og således bidrage til en robust og 
bæredygtig økonomi med arbejdspladser, 
der kan sikre en anstændig levestandard 
og positive virkninger for folkesundheden.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. FRO bør 
tilstræbe at udvikle synergier og 
komplementariteter med de andre søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling for 
at sikre, at alle tre søjler arbejder hen 
imod de samme mål, og de bør ikke 
fortrænge investeringer fra den private 
sektor, der vil blive lettet gennem 
mekanismen for retfærdig omstilling. Den 
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finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

bør støtte de overordnede mål for den 
europæiske grønne pagt og være i 
overensstemmelse med rammen for 
bæredygtige aktiviteter som fastlagt i 
forordning (EU).../... 
[klassificeringsforordningen] for at tackle 
klima- og miljømæssige udfordringer, 
samtidig med at ingen lades i stikken. 
Formålet med FRO er at tackle de 
udfordringer og muligheder, der er 
forbundet med klimaomstillingen, ved at 
tilvejebringe målrettet investering i de 
berørte regioner med særlig fokus på 
bæredygtige økonomiske aktiviteter, ved at 
sikre ibrugtagning af nye og innovative 
bæredygtige projekter og ved at støtte de 
mest berørte territorier, arbejdstagere og 
lokalsamfund med henblik på at tilpasse 
deres industrielle og økonomiske 
strukturer, samtidig med at regionernes 
konkurrenceevne på lang sigt samt den 
sociale og økonomiske samhørighed 
genoprettes. I overensstemmelse med den 
specifikke målsætning for FRO bør 
foranstaltninger, der støttes af FRO, 
bidrage direkte til at lette og støtte 
omstillingsprocessen ved at finansiere 
diversificering og modernisering af den 
lokale økonomi og ved at gøre det muligt 
at skabe nye beskæftigelsesmuligheder, 
herunder gennem tidlig høring af alle 
relevante interessenter. Dette afspejles i 
den specifikke målsætning for FRO, som er 
fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser]. Modtagere af FRO-midler 
bør overholde Unionens traktatbaserede 
grundlæggende værdier.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Midlerne fra FRO bør være 
tilstrækkelige og stå i rimeligt forhold til 
dens ambitiøse mål og supplere de midler, 
der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, men de bør på 
ingen måde erstatte sådanne investeringer 
og bør ikke føre til nedskæringer eller 
obligatoriske overførsler fra andre EU-
fonde, der er omfattet af forordning 
(EU).../... [ny forordning om fælles 
bestemmelser]. På baggrund af Den 
Europæiske Investeringsbanks 
retningslinjer skal finansiering tillades 
for op til 75 % - eller mere i tilfælde af et 
alvorligt økonomisk tilbageslag - af de 
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forventede omkostninger til et projekt, der 
støttes af FRO.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Fonden bør finansieres gennem en 
styrket FFR 2021-2027 og, efter at have 
været genstand for en forudgående 
konsekvensanalyse, af yderligere nye 
ressourcer, der kan komme fra 
indførelsen af nye egne indtægter, såsom - 
men ikke begrænset til - beskatning af 
virksomheder, af den digitale økonomi, af 
finansiering, plastik, kulstof og indkomst 
fra emissionshandelsordninger.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Omstillingen til en bæredygtig og 
klimaneutral økonomi er både en 
udfordring og en mulighed for alle 
medlemsstater med henblik på bedre at 
kunne reagere på fremtidige kriser og 
sikre økonomisk og social velstand inden 
for klodens begrænsninger. Omstillingen 
vil være særlig krævende for de 
medlemsstater, der er stærkt afhængige af 
fossile brændstoffer eller 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter 
eller fremstilling af produkter, der er 
uforenelige med målsætningen om 
kulstofneutralitet, som skal udfases, eller 
som er nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. Ingen territorier eller borgere må 
lades i stikken. FRO bør derfor dække alle 
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medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes behov og evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at muliggøre, lette og fremskynde 
omstillingen til klimaneutralitet og et 
bæredygtigt Europa.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at udstikke passende finansielle 
rammer for FRO bør Kommissionen 
fastsætte den årlige fordeling af de 
disponible bevillinger pr. medlemsstat 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst baseret på 
objektive kriterier.

(9) For at udstikke passende finansielle 
rammer for FRO bør Kommissionen 
fastsætte den årlige fordeling af de 
disponible bevillinger pr. medlemsstat 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst baseret på 
objektive kriterier. Kommissionen bør 
desuden offentliggøre alle relevante 
statistikker og oplysninger for bedre at 
forstå og evaluere nøglen til fordeling 
mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske målsætninger og prioriteter 
og bør være i overensstemmelse med 
Unionens ramme for bæredygtige 
aktiviteter som fastlagt i forordning (EU) 
.../... [klassificeringsforordningen]. Listen 
over investeringer bør prioritere dem, der 
støtter mennesker, arbejdstagere, samfund 
og de lokale økonomier og er bæredygtige 
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energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til 
og bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

på mellemlang og lang sigt og fuldt ud 
overholder alle målsætningerne i den 
grønne pagt, Parisaftalen og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. 
De finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en bæredygtig, klimaneutral, 
klimaresistent, ressourceeffektiv og fuldt 
ud cirkulær økonomi uden at skade 
Unionens miljømålsætninger, og de bør 
støtte målet om at genoprette de berørte 
regioners konkurrenceevne på lang sigt. 
For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på fossile 
brændstoffer eller udvinding af disse faste 
fossile brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen, 
samtidig med at der sikres et effektivt 
samarbejde med alle relevante 
interessenter med henblik på at finde en 
afbalanceret, men ambitiøs tidsramme for 
disse foranstaltninger. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
senest i 2050, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper og letter 
omstillingen hen imod og bidrager til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi.

__________________
13 Jf. "En ren planet for alle – En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
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Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank 
(COM(2018)0773).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Sikring af bæredygtige 
beskæftigelsesmuligheder for 
arbejdstagere og territorier, der er 
påvirket af klimaomstillingen, er en 
grundlæggende målsætning for FRO. For 
at beskytte de borgere og arbejdstagere, 
der er mest sårbare over for 
klimaomstillingen, bør FRO også dække 
erhvervsuddannelse, udvikling af nye 
færdigheder og opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere og 
jobsøgende med henblik på at hjælpe dem 
med at rekvalificere sig og tilpasse sig nye 
bæredygtige beskæftigelsesmuligheder 
samt yde hjælp til jobsøgende og støtte 
deres aktive inklusion på arbejdsmarkedet 
under hensyntagen til behovet for at sikre 
lige muligheder for alle og opnåelse af 
balance mellem kønnene på tværs af 
sektorer.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Covid-19-pandemien og dens 
sundhedsmæssige og økonomiske 
virkninger har påvirket Unionen og 
Kommissionens prioriteter. Covid-19-
krisen afslørede også den indbyrdes 
afhængighed mellem økosystemerne og 
vores økonomi samt Unionens 
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økonomiske systems store afhængighed af 
lange forsyningskæder. Dette har styrket 
FRO´s betydning og behovet for at afsætte 
tilstrækkelige ressourcer til at tackle de 
udfordringer, der ligger i omstillingen til 
en bæredygtig og fuldt ud cirkulær 
økonomi, og for at styrke Unionens 
økonomiers modstandsdygtighed, navnlig 
i de hårdest ramte regioner. FRO og 
tildelingerne fra samhørighedsfondene 
bør modvirke, at forskellene mellem 
medlemsstaterne øges efter covid-19-
krisen. Kommissionens ændrede forslag 
om FRO foreslår at øge størrelsen af 
Fonden for Retfærdig Omstilling til over 
40 mia. EUR.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør sikre, at 
gennemførelsen af de FRO-finansierede 
prioriteter bidrager til respekt for og 
fremme af ligestilling mellem kvinder og 
mænd i overensstemmelse med artikel 8 i 
TEUF. Mål for ligestilling mellem 
kønnene og kvinders økonomiske 
uafhængighed bør på en rettidig og 
konsekvent måde sikres i alle dimensioner 
og i alle faser af forberedelsen, 
overvågningen, gennemførelsen og 
evalueringen af operationelle 
programmer.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

diversificering og omlægning af territorier, 
der påvirkes af omstillingen, bør FRO yde 
støtte til bæredygtige og produktive 
investeringer med fokus på SMV'er, 
mikrovirksomheder og iværksættere, 
sociale virksomheder og kooperativer med 
henblik på at hjælpe dem med at 
nyorientere deres forretningsaktiviteter og 
skabe nye muligheder. Produktive 
investeringer bør forstås som faste 
investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer, opskalering og 
bæredygtig beskæftigelse. Bæredygtige 
investeringer bør forstås som 
investeringer som omhandlet i artikel 2, 
nr. 17, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 2019/208813a. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til bæredygtige og 
produktive investeringer, hvis de er 
nødvendige for at mindske tabet af 
arbejdspladser som følge af omstillingen, 
ved at skabe eller beskytte et betydeligt 
antal job, og hvis de ikke fører til eller er et 
resultat af udflytning. Der bør etableres en 
mekanisme for bæredygtighedsscreening 
med henblik på at fastslå, om de har 
skadelige virkninger for miljøet, klimaet 
eller samfundet. Investeringer i 
eksisterende industrianlæg, herunder dem, 
der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken og for at undgå 
konkurrenceforvridning mellem 
virksomheder bør støtte til virksomheder 
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være i overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler som fastsat i artikel 107 og 
108 i TEUF, og navnlig bør støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF. 
FRO bør kun sigte efter at støtte 
investeringer i klimaomstilling, der er 
økonomisk levedygtige på mellemlang og 
lang sigt og giver merværdi til det berørte 
territorium. Kommissionen og 
medlemsstaterne bør løbende overvåge 
levedygtigheden af investeringer fra FRO.

__________________ __________________
13a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/2088 af 27. 
november 2019 om 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i 
sektoren for finansielle tjenesteydelser 
(EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1). 

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

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a)  For at sikre, at fonden ikke 
anvendes til at betale omkostningerne ved 
genopretning af miljøskader, der falder 
ind under en virksomheds miljømæssige 
ansvar, bør støtte til investeringer i 
forbindelse med regenerering, nye 
anvendelser og dekontaminering af anlæg 
og genopretning af økosystemer kun 
anvendes, når ingen virksomhed kan 
holdes juridisk ansvarlig for finansiering 
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af sådanne foranstaltninger i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, jf. artikel 191 i 
TEUF.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) For at sikre fleksibilitet og 
sammenhæng i programmeringen af FRO-
midlerne under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst bør det være muligt 
at udarbejde et selvstændigt FRO-program 
eller at programmere FRO-midler i én eller 
flere særlige prioriteter inden for et 
program, der støttes af Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO på frivillig basis styrkes 
med supplerende finansiering fra EFRU og 
ESF+. De respektive beløb, der overføres 
fra EFRU og ESF+, bør være i 
overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling. FRO bør 
gøres operationel så hurtigt som muligt 
for at støtte regioner i omstilling, navnlig i 
forbindelse med covid-19-krisen. 
Kommissionen bør sikre, at de relevante 
administrative procedurer afvikles på en 
gnidningsløs måde.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

og betinget af en effektiv gennemførelse af 
en omstillingsproces i et specifikt område, 
der er baseret på både mål og output- og 
resultatindikatorer samt effektiv 
overvågning med henblik på at opnå en 
klimaneutral økonomi. I den forbindelse 
bør medlemsstaterne sammen med de 
relevante regionale og lokale 
myndigheder og i tæt samarbejde på lokalt 
og regionalt plan med alle relevante 
interessenter, arbejdsmarkedets parter og 
andre repræsentanter for erhvervslivet, 
repræsentanter for civilsamfundet, 
eksperter, uddannelses- og 
forskningsinstitutioner, arbejdsgivere, 
herunder i de berørte industrisektorer, 
grupper af arbejdstagere og 
lokalsamfundsorganisationer samt andre 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer. 
For at sikre en effektiv og inklusiv 
retfærdig omstillingsstrategi bør alle 
relevante interessenter og partnere 
inddrages fuldt ud i alle faser af 
forberedelsen, udviklingen, 
gennemførelsen og evalueringen af FRO-
programmerne og bør på bedst mulig vis 
inddrages effektivt i udvælgelsen og 
gennemførelsen af de projekter og 
operationer, der finansieres. 

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi senest i 2050, 
navnlig med hensyn til omlægning eller 
lukning af anlæg, der omfatter produktion 
af fossile brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter, eller 
fremstilling af produkter, der er berørt af 
omstillingen, samtidig med at de berørte 
arbejdstagere beskyttes og 
beskæftigelsesmulighederne i de berørte 
områder udvides for at undgå social 
udstødelse. Disse territorier bør defineres 
præcist og svare til NUTS 3-regioner eller 
bør være dele deraf. Planerne bør 
indeholde en detaljeret beskrivelse af disse 
territoriers udfordringer, behov og 
muligheder og identificere den type 
operationer, der er behov for, på en måde, 
der sikrer en sammenhængende udvikling 
af klimaresistente økonomiske aktiviteter, 
der også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt, 
Parisaftalen og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder. Kun investeringer i 
overensstemmelse med 
omstillingsplanerne, og som ikke medfører 
"lock-in"-effekter eller strandede aktiver, 
bør modtage finansiel støtte fra FRO. De 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
bør være en del af programmerne (støttet af 
EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden eller 
FRO, alt efter omstændighederne), der 
godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi senest i 2050, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklings- og 
beskæftigelsesniveauer og de mindst 
begunstigede territoriers tilbageståenhed 
samt grænsen for medlemsstaternes og 
territoriernes økonomiske ressourcer, dels 
behovet for en sammenhængende ramme 
for gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til borgere, økonomiske 
aktiviteter og territorier, der står over for 
udfordringer med hensyn til 
energibæredygtighed, energisikkerhed og 
energi til overkommelige priser i 
forbindelse med omstillingsprocessen hen 
imod en retfærdig og bæredygtig, 
klimaneutral, klimaresistent, 
ressourceeffektiv og fuldt ud cirkulær 
økonomi i Unionen senest i 20501a. FRO 
skal støtte disse territoriers langsigtede 
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konkurrenceevne og sociale og regionale 
samhørighed.
____________
1a Der skal stå "senest i" hver gang 
årstallet 2050 optræder (i hele teksten).

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den fastlægger den specifikke 
målsætning for FRO, dens geografiske 
dækning og midler, omfanget af dens støtte 
med hensyn til målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst, der er omhandlet i 
[artikel 4, stk. 2, litra a),] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] samt særlige bestemmelser 
om programmering og indikatorer, der er 
nødvendige for overvågningen.

2. Den fastlægger den specifikke 
målsætning for FRO, dens geografiske 
dækning og midler, omfanget af dens støtte 
med hensyn til målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst, der er omhandlet i 
[artikel 4, stk. 2, litra a),] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] samt særlige bestemmelser 
om programmering, 
gennemsigtighedskriterier samt 
bæredygtighedsindikatorer, der er 
nødvendige for overvågningen.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I overensstemmelse med 
politikmålsætningerne, der er fastlagt i 
artikel [4, stk. 1], forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner, kommuner, 
økonomiske aktører, ansatte og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske, regionale og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi sammen med den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 
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samt Parisaftalens mål.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater.

1. FRO skal støtte en retfærdig 
omstilling for alle og målet om 
investeringer i beskæftigelse og 
bæredygtig vækst i alle medlemsstater, 
herunder navnlig i regioner, som er 
stærkt afhængige af udvinding og 
forbrænding af kul og brunkul jf. artikel 
1 og 2. 

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De nye midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
mindst 40 mia. EUR i 2018-priser. Disse 
midler overføres ikke fra tildelingerne af 
midler, der er omfattet af forordning 
(EU).../... [den nye forordning om fælles 
bestemmelser], navnlig fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU), Den Europæiske Socialfond 
(ESF+) eller Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL). Med 
forbehold af en forudgående 
konsekvensanalyse forhøjes FRO så vidt 
muligt med yderligere egne midler, der er 
afsat på Unionens budget, herunder 
eventuelt nye afgifter, og med andre 
midler i overensstemmelse med den 
gældende basisretsakt.
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Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på programmering og 
efterfølgende opførelse i Unionens budget 
indekseres det beløb, der er omhandlet i 
første afsnit, med 2 % årligt.

Med henblik på programmering og 
efterfølgende opførelse i Unionens budget 
indekseres det beløb, der er omhandlet i 
første afsnit, årligt i overensstemmelse 
med inflationen i Unionen.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7. 
Modtagere af FRO-midler overholder 
Unionens traktatbaserede grundlæggende 
værdier.
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Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) produktive og bæredygtige 
investeringer i SMV'er, herunder 
nystartede virksomheder, 
vækstvirksomheder, mikrovirksomheder 
og iværksættere, sociale virksomheder, 
regionale og lokale statsejede 
virksomheder og kooperativer

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder og udvidelse af eksisterende 
virksomheder, herunder dem, der 
fokuserer på fremme af energieffektivitet 
og vedvarende energikilder, eller gennem 
lokale og regionale virksomhedskuvøser, 
samhusfaciliteter og konsulenttjenester 
med relevans for klimaomstillingen

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) bæredygtige investeringer i 
forsknings- og innovationsaktiviteter, 
herunder gennem universiteter og 
forskningscentre, og fremme af overførsel 
og tilpasning af avancerede 
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markedsparate teknologier

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og sociale infrastrukturer til 
økonomisk overkommelig og bæredygtig 
energi, investeringer i nedbringelse af 
energifattigdom og luftforurening, 
investeringer i nedbringelse af 
drivhusgasemissioner (herunder 
investeringer i bæredygtig mobilitet og 
dekarbonisering af transportsektoren), 
energieffektivitet (herunder 
dekarbonisering af bygninger), el-
opladningsinfrastrukturer for køretøjer og 
vedvarende energi (herunder investeringer 
i fjernvarmesystemer og 
lagringsteknologier), energinet såsom 
intelligente net og supernet samt 
investeringer i grænseoverskridende 
elsammenkobling

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet, særligt i 
fjerntliggende regioner og landområder

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer i indførelse af 
teknologi og infrastruktur til 
prisoverkommelig, ren og intelligent 
mobilitet, herunder investeringer i 
jernbaneforbindelser, som bidrager til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner 
samt til at diversificere 
mobilitetsløsninger

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering, nye anvendelser og 
dekontaminering af anlæg og 
brownfieldområder- og faciliteter, 
retablering af landskaber og økosystemer, 
herunder med henblik på at lagre kulstof 
og på nye anvendelser, med undtagelse af 
forebyggende og afhjælpende 
foranstaltninger i henhold til EU-retten 
og national lovgivning vedrørende 
miljøforpligtelser i overensstemmelse med 
anvendelsen af princippet om, at 
forureneren betaler, jf. artikel 191 i 
TEUF

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i bevarelse, 
beskyttelse og genopretning af 
biodiversitet og naturlige levesteder, 
herunder gennem investeringer i grøn 
turisme i regioner i omstilling
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Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) erhvervsuddannelse, 
opkvalificering, udvikling af nye 
færdigheder og omskoling af arbejdstagere 
og jobsøgende, herunder rådgivning, med 
fokus på ligestilling mellem kønnene, for 
at sikre, at de får langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder af høj kvalitet i 
enten fremtidsorienterede sektorer, der 
direkte bidrager til en bæredygtig 
klimaneutral økonomi, eller i 
plejesektoren og vigtige offentlige sektorer

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende med 
særligt fokus på ligestilling mellem 
kønnene

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) eventuelle andre specifikke 
aktiviteter, der er indgået aftale om 
mellem de relevante lokale og regionale 
myndigheder i det pågældende 
territorium, medlemsstaten og 
Kommissionen, og som er i 
overensstemmelse med lokale 
udviklingsstrategier og bidrager til 
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omstillingen til en kulstofneutral økonomi 
i Unionen senest i 2050

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) teknisk bistand. k) teknisk bistand og rådgivning, 
herunder til forberedelse af støtte- og 
baggrundsdokumentation og analyse af 
investeringer samt til  
virksomhedskuvøser og projektpleje på 
lokalt og nationalt plan, der bringer 
finansieringspartnere og 
projektiværksættere sammen

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF og i overensstemmelse med 
Unionens statsstøtteregler som fastsat i 
artikel 107 og 108 i TEUF, yde støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, forudsat at:

i) sådanne investeringer er underlagt en 
bæredygtighedsscreening for at fastslå, 
om de har skadelige virkninger for 
miljøet, klimaet eller samfundet. Med 
henblik herpå tilvejebringer 
virksomhederne pålidelige oplysninger 
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med udgangspunkt i modeller, som 
Kommissionen udarbejder
ii) sådanne investeringer, der af 
regionerne under omstilling fremhæves 
som afgørende, og som er godkendt som 
en del af den territoriale plan for 
retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til 
artikel 7, stk. 2, litra h) og i ), og hvis de 
er nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i), 
og at de opfylder de øvrige betingelser i 
dette stykkes andet afsnit. Sådanne 
investeringer er kun støtteberettigede, hvis 
de er nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. FRO sigter efter at støtte 
investeringer i grøn omstilling, der er 
levedygtige på mellemlang og lang sigt. 
Investeringernes levedygtighed overvåges 
løbende af Kommissionen og den 
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pågældende medlemsstat i 
overensstemmelse med den territoriale 
plan for retfærdig omstilling som fastsat i 
artikel 7.

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) dekommissionering, 
vedligeholdelse eller opførelse af 
atomkraftværker samt forvaltning eller 
oplagring af nukleart affald

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/201416

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/201416, og forudsat at disse 
virksomheder ikke er levedygtige på 
mellemlang og lang sigt, uden at dette 
berører virksomheder, der kan drage 
fordel af en eventuel anvendelse af 
Fællesskabets rammebestemmelser for 
statsstøtte til redning og omstrukturering 
af kriseramte virksomheder og 
Kommissionens midlertidige 
rammebestemmelser for statsstøtte, der 
ydes for at støtte økonomien i forbindelse 
med covid-19-udbruddet, hvis denne 
ramme forlænges til efter 2020

__________________ __________________
16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens artikel 

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

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

d) investeringer, der direkte eller 
indirekte vedrører produktion, 
forarbejdning, distribution, lagring, 
transport, transmission eller forbrænding 
af fossile brændstoffer, med undtagelse af 
rene hydrogen-, biogas- og 
biomethankompatible investeringer inden 
for rammerne af bæredygtig 
tilgængelighed, i regioner, der er stærkt 
afhængige af udvinding og forbrænding 
af kul og brunkul, forudsat at disse 
investeringer:
i) bidrager til Unionens 2050-mål for 
klimaneutralitet ved at fremskynde 
udskiftningen af kul, brunkul, tørv og 
olieskifer og samtidig ikke begrænser 
udbredelsen af vedvarende energikilder
ii) er behørigt begrundet af 
medlemsstatens kompetente myndighed i 
den territoriale plan for retfærdig 
omstilling og
iii) er i overensstemmelse med EU-
retten, de nationale energi- og 
klimaplaner, princippet om 
energieffektivitet og er af midlertidig 
karakter

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i 
bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor 

e) omkostningerne i forbindelse med 
forebyggende og afhjælpende 
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der er mindst to bredbåndsnet af 
tilsvarende kategori.

foranstaltninger for miljøskader, der 
falder ind under det erstatningsansvar, 
der påhviler den virksomhed, der 
forårsager skaden, herunder oprydning, 
dekontaminering og genopretning af 
lokaliteter i overensstemmelse med 
princippet om, at forureneren betaler, jf. 
artikel 191 i TEUF

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) udgifter til forbrug af enhver art

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) investeringer fra virksomheder, 
som er opført på EU's liste over 
ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) aktiviteter eller investeringer, som 
har en øget risiko for ikke-levedygtighed 
og afhængighed af støtte for at operere 
efter den indledende opskalering

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) alle andre investeringer, der er 
uforenelige med målet om 
klimaneutralitet, eller som fører til "lock-
in"-effekter.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier eller 
økonomiske aktiviteter, der har behov for 
yderligere støtte for at gennemføre 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan og med indsatsen for at nå 
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Unionens klimamål inden 2030.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der kan 
overføres på frivillig basis i 
overensstemmelse med artikel [21a] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtteberettigede projekter, der 
finansieres af Fonden for Retfærdig 
Omstilling, og som bidrager til det 
specifikke mål som fastsat i artikel 2, kan 
modtage op til 75 % af de relevante 
omkostninger eller mere i tilfælde af et 
alvorligt økonomisk tilbageslag.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 

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

sammen med de relevante regionale og 
lokale myndigheder og i tæt samarbejde 
med alle de relevante interessenter som 
anført i denne artikels stk. 3, fra de 
pågældende territorier, med bistand fra 
EIB, hvor dette er relevant for at sikre 
komplementaritet med andre søjler i 
mekanismen til retfærdig omstilling, en 
eller flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der har behov for 
yderlige støtte for at gennemføre den 
økonomiske, sociale, energimæssige og 
miljømæssige omstilling, navnlig hvad 
angår forventede tab af arbejdspladser i 
produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

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

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

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der bør på ad hoc-basis ydes 
FRO-støtte til regioner i uforudsete 
erhvervskriser som følge af aktioner til at 
håndtere klimaændringen for at åbne 
mulighed for et passende svar på 
krisesituationer, der kan opstå i 
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forbindelse med omstillingen, navnlig 
gennem arbejdsmarkedspolitiske 
foranstaltninger inden for omskoling og 
afbødning af afskedigelser. Dette skal 
sikre, at regioner kan modtage støtte, selv 
om de ikke er klassificeret som berørte 
regioner.

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt, 
regionalt og lokalt plan til en bæredygtig, 
klimaneutral og klimaresistent, 
ressourceeffektiv og fuldt ud cirkulær 
økonomi senest i 2050, herunder en klar 
tidsplan for udfasning af fossile 
brændstoffer eller drivhusgasintensive 
industrier i de berørte territorier og de 
vigtigste omstillingstrin, som er i 
overensstemmelse med den seneste udgave 
af den nationale energi- og klimaplan og 
forordning (EU) .../... .[den nye 
europæiske klimalov];

Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier eller økonomiske aktiviteter 
eller borgere, der har behov for yderligere 
støtte for at gennemføre den 
omstillingsproces, der er beskrevet i litra 
a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1
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Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de territorier, 
der kræver yderligere støtte til 
omstillingen, står over for, herunder de 
sociale, økonomiske, miljømæssige og 
kønsrelaterede virkninger af omstillingen 
til en bæredygtig og klimaneutral økonomi, 
samtidig med at der tages hensyn til 
målsætningerne for den europæiske søjle 
for sociale rettigheder og FN's 2030-
dagsorden. Denne vurdering skal også 
identificere det potentielle antal af berørte 
job og tabte arbejdspladser, 
udviklingsbehov og målsætninger, der skal 
nås inden 2030, i forbindelse med 
omstillingen eller lukningen af 
drivhusgasintensive aktiviteter eller andre 
aktiviteter, der påvirkes af omstillingen i 
Unionen til klimaneutralitet i disse 
territorier, eller enhver anden strukturel 
socioøkonomisk omstilling, der er 
nødvendig for at forfølge målene for 
omstillingen.

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til at tackle de 
sociale, økonomiske, demografiske, 
miljømæssige, 
energiuafhængighedsmæssige og 
kønsrelaterede virkninger af omstillingen 
til en bæredygtig klimaneutral og 
konkurrencedygtig økonomi senest i 2050
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Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre relevante 
EU-mæssige, nationale, regionale eller 
territoriale forpligtelser, strategier og 
planer

Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, hvordan effektive 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger vil blive 
gennemført og de ansvarlige 
myndighedsorganer, som fører tilsyn med 
planen

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en liste over de relevante 
interessenter, der fremgår af stk. 3, samt 
en beskrivelse af, hvordan disse 
interessenter skal høres i det pågældende 
territorium

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, og deres 
forventede bidrag til at afbøde virkningerne 
af omstillingen

g) en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, og deres 
forventede bidrag til at afbøde virkningerne 
af og lette omstillingen, samt klare delmål 
for konkurrenceevnen og den bæredygtige 
vækst på lang sigt i de berørte regioner

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) en beskrivelse af, hvordan 
levedygtigheden på mellemlang og lang 
sigt af investeringer til finansiering af 
klimaomstillingen skal overvåges løbende

Ændringsforslag 68

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over 
sådanne operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser vil overstige det 
forventede antal job, der skabes uden 
investeringen

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
dem, der er angivet i artikel 4, stk. 2, litra 
a), en liste, der er så udtømmende som 
muligt, over sådanne operationer og 
virksomheder og en begrundelse for 
nødvendigheden af en sådan støtte ved 
hjælp af en mangelanalyse, der viser, at det 
forventede tab af arbejdspladser vil 
overstige det forventede antal job, der 
skabes uden investeringen

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en liste, der er så udtømmende som muligt, 
over operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en bæredygtig, 
klimaneutral og klimaresistent, 
ressourceeffektiv og fuldt ud cirkulær 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Ved udarbejdelsen, udviklingen og 
gennemførelsen og evalueringen af 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
inddrages alle relevante interessenter, 
arbejdsmarkedets parter og andre 
repræsentanter for erhvervslivet, 
repræsentanter for civilsamfundet, 
eksperter, uddannelses- og 
forskningsinstitutioner, arbejdsgivere, 
herunder fra berørte industrisektorer, 
grupper af arbejdstagere og 
lokalsamfundsorganisationer og andre 
relevante interessenter i en meningsfuld 
offentlig høring og deltagelse i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser]. De territoriale 
planer for en retfærdig omstilling og 
relevante dokumenter vedrørende 
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udvælgelse af operationer gøres offentligt 
tilgængelige.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Planerne skal indeholde 
muligheder for yderligere at styrke 
robuste lokale økonomier, lokale 
forsyningskæder og udflytningsindsatser.

Ændringsforslag 72

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, Unionens forpligtelse 
under Parisaftalen om at begrænse den 
globale temperaturstigning til 1,5 °C over 
det førindustrielle niveau og FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 

2. For outputindikatorer, som bør 
omfatte bæredygtighedsindikatorerne i 
forordning (EU) 2019/2088, sættes 
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Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen etablerer en 
platform for retfærdig omstilling for at 
muliggøre udveksling af bedste praksis 
imellem alle berørte regioner og sektorer. 
Detaljerne for denne platforms funktion, 
herunder dens sammensætning, budget og 
forvaltningsmekanismer, vedtages ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 75 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, 
foretager den finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.
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Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Revisionsklausul

Senest ved afslutningen af 
midtvejsevalueringen af den næste 
flerårige finansielle ramme evaluerer 
Kommissionen gennemførelsen af FRO 
og vurderer, om det er hensigtsmæssigt at 
ændre dens anvendelsesområde i 
overensstemmelse med de mulige 
ændringer i forordning 2020/... 
[klassificeringsforordningen], Unionens 
klimamål, som fastsat i forordning (EU) 
2020/... [den europæiske klimalov], og 
udviklingen i gennemførelsen af 
handlingsplanen for bæredygtig 
finansiering. På dette grundlag 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt 
ledsaget af lovforslag.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 

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

den samlede tildeling pr. medlemsstat, 
omfordeles forholdsmæssigt på 
tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra a) – nr. 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. Oversigt over den forventede 
omstillingsproces hen imod en 
klimaneutral økonomi i overensstemmelse 
med målsætningerne i de nationale energi- 
og klimaplaner og andre eksisterende 
omstillingsplaner med en tidsplan for 
ophør eller nedskalering af aktiviteter 
såsom kul- og brunkulsminedrift eller 
kulfyret elproduktion

1.1. Oversigt over den forventede 
omstillingsproces hen imod en 
klimaneutral økonomi i overensstemmelse 
med målsætningerne i de nationale energi- 
og klimaplaner og andre eksisterende 
omstillingsplaner med en klar tidsplan for 
udfasning af fossile brændstoffer eller 
drivhusgasintensive industrier i de berørte 
territorier senest i 2050

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – nr. 1.1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale og territoriale virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi

2.1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale, kønsrelaterede og territoriale 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – nr. 2.1 – Ref.: artikel 7, stk. 2, litra g) – tekst [12000]

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Identifikation af de økonomiske aktiviteter 
og erhvervssektorer, der påvirkes, idet der 

Identifikation af de økonomiske aktiviteter 
og erhvervssektorer, der påvirkes, idet der 
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skelnes mellem: skelnes mellem:

- sektorer i tilbagegang, der forventes at 
indstille eller foretage en betydelig 
nedskalering af deres aktiviteter i 
forbindelse med omstillingen, herunder en 
tilsvarende tidsplan

- sektorer i tilbagegang, der forventes at 
indstille eller foretage en betydelig 
nedskalering af deres aktiviteter i 
forbindelse med omstillingen, herunder en 
tilsvarende klar tidsplan

- sektorer under omdannelse, der forventes 
at gennemgå en omdannelse af deres 
aktiviteter, processer og output.

- sektorer under omdannelse, der forventes 
at gennemgå en omdannelse af deres 
aktiviteter, processer og output.

For hver af de to sektorer: For hver af de to sektorer:

- forventede tab af arbejdspladser og 
omskolingsbehov under hensyntagen til 
prognoser for færdighedsbehov

- forventede tab af arbejdspladser og 
omskolingsbehov under hensyntagen til 
prognoser for færdighedsbehov og et 
kønsperspektiv

- potentiale for økonomisk diversificering 
og udviklingsmuligheder.

- potentiale for økonomisk diversificering 
og udviklingsmuligheder, herunder et 
kønsperspektiv.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3 a. Høring af interessenterne 
Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra fa) 
- Liste over de relevante interessenter, 
herunder arbejdsmarkedets parter og 
andre repræsentanter for erhvervslivet, 
repræsentanter for civilsamfundet og 
eksperter, der er blevet hørt i den 
pågældende region/det pågældende land 

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – nr. 2.4 – ref.: artikel 7, stk. 2, litra g)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- planlagte operationstyper og deres 
forventede bidrag til at afbøde virkningerne 

- planlagte operationstyper, deres 
levedygtighed og deres forventede bidrag 
til at afbøde virkningerne af 
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af klimaomstillingen klimaomstillingen

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – nr. 2.4 – ref.: artikel 7, stk. 2, litra h)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til andre 
produktive investeringer end SMV'er:

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til andre 
produktive investeringer end SMV'er:

- en udtømmende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og for hver af 
dem en begrundelse for nødvendigheden af 
en sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser overstiger det 
forventede antal arbejdspladser, der skabes, 
hvis denne investering ikke gennemføres

- en vejledende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og for hver af 
dem en begrundelse for nødvendigheden af 
en sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser overstiger det 
forventede antal arbejdspladser, der skabes, 
hvis denne investering ikke gennemføres

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – nr. 2.4 – ref.: artikel 7, stk. 2, litra i)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til 
investeringer med henblik på at opnå en 
reduktion af drivhusgasemissioner fra de 
aktiviteter, der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF:

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til 
investeringer med henblik på at opnå en 
reduktion af drivhusgasemissioner fra de 
aktiviteter, der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF:

- en udtømmende liste over 
operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og fører til betydelige reduktioner i 
drivhusgasemissionerne lavere end de 
relevante benchmarks, der anvendes til 
gratis kvotetildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal job

- en vejledende liste over 
operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og fører til betydelige reduktioner i 
drivhusgasemissionerne lavere end de 
relevante benchmarks, der anvendes til 
gratis kvotetildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal job
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