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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för regional utveckling att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det regelverk som styr unionens 
sammanhållningspolitik för perioden 
2021–2027, kopplat till nästa fleråriga 
budgetram, bidrar till fullgörandet av 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och FN:s mål för hållbar 
utveckling genom att inrikta unionens 
finansiering på gröna mål. Genom den här 
förordningen genomförs en av 
prioriteringarna i meddelandet om den 
europeiska gröna given (nedan kallat den 
gröna given)11 och den ingår i 
investeringsplanen för ett hållbart Europa12 
som tillhandahåller särskild finansiering 
genom mekanismen för en rättvis 
omställning inom 
sammanhållningspolitiken, för att hantera 
de ekonomiska och sociala kostnaderna 
för omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi där alla återstående 
utsläpp av växthusgaser kompenseras 
genom motsvarande upptag av gaserna.

(1) Det regelverk som styr unionens 
sammanhållningspolitik för perioden 
2021–2027, kopplat till nästa fleråriga 
budgetram, bidrar till fullgörandet av 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet om att begränsa den globala 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och FN:s 
mål för hållbar utveckling genom att 
inrikta unionens finansiering på gröna och 
sociala mål. Genom den här förordningen 
genomförs en av prioriteringarna i 
meddelandet om den europeiska gröna 
given (nedan kallat den gröna given)11 och 
den ingår i investeringsplanen för ett 
hållbart Europa12 som tillhandahåller 
särskild finansiering genom mekanismen 
för en rättvis omställning inom 
sammanhållningspolitiken, för att hantera 
de ekonomiska, sociala, energihållbarhets-
, energitrygghets- och 
energiprisrelaterade samt regionala 
utmaningarna och möjligheterna 
kopplade till omställningen till en hållbar, 
klimatneutral, klimattålig, resurseffektiv 
och helt cirkulär ekonomi senast 2050, där 
det inte finns några nettoutsläpp av 
växthusgaser, samtidigt som man strävar 
efter att undvika negativ inverkan på 
människors hälsa och på miljön från 
bland annat försämring av den biologiska 
mångfalden och ekosystemen, 
överkonsumtion av resurser, 
luftföroreningar, kemiska föroreningar 
och avfall.
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__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Omställningen till en klimatneutral 
och cirkulär ekonomi är ett av unionens 
viktigaste politiska mål. Den 12 december 
2019 godkände Europeiska rådet målet att 
uppnå en klimatneutral union 2050 i linje 
med Parisavtalets mål. Att vi bekämpar 
klimatförändringar och miljöförstöring 
kommer att gagna alla på lång sikt och 
skapa möjligheter och utmaningar för alla 
på medellång sikt, men alla regioner och 
medlemsstater har olika utgångslägen för 
omställningen och olika kapacitet att 
genomföra den. Vissa har hunnit längre än 
andra, och omställningen medför mer 
omfattande sociala och ekonomiska 
konsekvenser för de regioner som är starkt 
beroende av fossila bränslen, särskilt kol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, eller 
växthusgasintensiva industrier. Situationen 
innebär att det finns en risk att 
omställningen i unionen sker i varierande 
hastighet när det gäller klimatåtgärder, och 
även att skillnaderna mellan regionerna 
ökar, vilket vore skadligt för målet social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning.

(2) Omställningen till en hållbar, 
klimatneutral, klimattålig, resurseffektiv 
och helt cirkulär ekonomi senast 2050 är 
ett av unionens viktigaste politiska mål och 
kommer att kräva betydande nya 
investeringar, särskilt i ny och innovativ 
teknik. Den 12 december 2019 godkände 
Europeiska rådet den nya gröna given och 
målet att uppnå en klimatneutral union 
2050 i linje med Parisavtalets mål. Den 
17 april 2020 framhöll 
Europaparlamentet att 
klimatneutralitetsmålet bör prägla de 
politiska åtgärderna mot covid-19-
pandemin och dess konsekvenser och att 
strategin med den gröna given bör stå i 
centrum för den europeiska ekonomins 
återhämtning och återuppbyggnad. Att vi 
bekämpar klimatförändringar och 
miljöförstöring kommer att gagna alla på 
lång sikt och skapa möjligheter och 
utmaningar för alla på medellång sikt, men 
alla regioner och medlemsstater har olika 
utgångslägen för omställningen och olika 
kapacitet att genomföra den. Vissa har 
hunnit längre än andra, och omställningen 
medför mer omfattande sociala och 
ekonomiska konsekvenser för de regioner 
som för närvarande är starkt beroende av 
fossila bränslen eller av industrier som 
tillverkar produkter som är oförenliga 
med klimatneutralitetsmålet. Situationen 
riskerar inte bara att äventyra 
omställningen i unionen när det gäller 
klimatåtgärder, utan kan även leda till att 
skillnaderna mellan regionerna ökar, vilket 
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vore skadligt för målet social, ekonomisk 
och territoriell sammanhållning. 
Medlemsstaterna bör ges nödvändiga 
resurser för att nå unionens 
koldioxidneutralitetsmål och förhindra att 
regioner hamnar på efterkälken.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att omställningen ska bli 
framgångsrik måste den vara rättvis och 
socialt godtagbar för alla. Därför måste 
både unionen och medlemsstaterna redan 
från börja beakta de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna och utnyttja alla 
tänkbara verktyg för att mildra de negativa 
konsekvenserna. Unionens budget har här 
en viktig roll att spela.

(3) För att omställningen ska bli 
framgångsrik måste den vara rättvis och 
socialt inkluderande och bidra till 
anständiga arbetstillfällen av hög kvalitet, 
fattigdomsutrotning och hållbar 
utveckling i unionen och samtidigt 
motverka arbetslöshet, social 
marginalisering och ekonomisk nedgång i 
de mest utsatta regionerna och beakta 
utmaningar kopplade till energins 
hållbarhet, trygghet och ekonomiska 
överkomlighet. Därför måste både unionen 
och medlemsstaterna redan från början 
beakta de ekonomiska, miljömässiga, 
sociala och regionala konsekvenserna och 
utnyttja alla tänkbara verktyg för att 
underlätta de nödvändiga 
strukturförändringarna och mildra de 
negativa konsekvenserna för drabbade 
arbetstagare och andra parter som är 
särskilt drabbade av omställningen. 
Unionens budget bör här ha en viktig roll.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Fram till 2030 väntas 
omställningen skapa ytterligare 
1,2 miljoner arbetstillfällen i unionen, 
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utöver de 12 miljoner nya arbetstillfällen 
som redan förväntas. Kommissionen 
beräknar1a att det i kolregioner, där över 
200 000 arbetstillfällen är direkt kopplade 
till kolverksamhet, kan skapas upp till 
315 000 arbetstillfällen fram till 2030 
genom utbyggnad av teknik för ren energi 
och över 460 000 fram till 2050. 
Kolregionerna skulle på egen hand kunna 
tillgodose 60 % av den beräknade 
utbyggnaden av teknik för ren energi som 
kommer att behövas för att nå de 
ambitiösa koldioxidneutralitetsmålen. 
Utvecklingen av projekt för ren energi i 
kolregioner gynnas dessutom av 
tillgången på infrastruktur och mark, 
redan utbildad personal med kunskaper i 
el och mekanik som är särskilt väl lämpad 
för återanställning i industrin för 
förnybar energi samt ett industriarv som 
redan finns på plats.
__________________
1a Europeiska kommissionen, 
Gemensamma forskningscentrumet, 
Clean energies technologies in coal 
regions: opportunities for jobs and 
growth, 2020, 
https://op.europa.eu/sv/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt den gröna given och 
investeringsplanen för ett hållbart Europa 
bör mekanismen för en rättvis omställning 
vara ett komplement till de andra 
åtgärderna inom nästa fleråriga budgetram 
för perioden 2021–2027. Mekanismen bör 
bidra till att hantera de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av 
omställningen till en klimatneutral union 

(4) Enligt den gröna given och 
investeringsplanen för ett hållbart Europa 
bör mekanismen för en rättvis omställning 
inte betraktas som ett fristående 
finansieringsinstrument utan vara ett 
komplement till de andra åtgärderna inom 
nästa fleråriga budgetram för perioden 
2021–2027, med särskilt beaktande av de 
socioekonomiska och miljömässiga 
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genom att sammanföra utgifterna i 
unionens budget för klimatmässiga och 
sociala mål på regional nivå.

konsekvenserna för arbetstagare och 
samhällen som påverkas mest av 
omställningen från det nuvarande 
beroendet av kol och koldioxid. 
Mekanismen bör bidra till att hantera de 
sociala, ekonomiska och regionala 
konsekvenserna av omställningen till en 
klimatneutral union och till att nå 
unionens alla andra miljömål genom att 
sammanföra utgifterna i unionens budget 
för klimatmässiga och sociala mål på 
regional nivå samt bidra till en robust och 
hållbar ekonomi med arbetstillfällen som 
kan ge en skälig levnadsstandard och 
positiva effekter på folkhälsan.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den här förordningen inrättar 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som är en av pelarna i den mekanism för en 
rättvis omställning som genomförs inom 
sammanhållningspolitiken. Syftet med 
FRO är att mildra de negativa effekterna 
av klimatövergången genom att stödja de 
mest drabbade områdena och 
arbetstagarna. I enlighet med det särskilda 
FRO-målet bör åtgärder som får stöd från 
FRO direkt bidra till att mildra 
konsekvenserna av omställningen genom 
att finansiera en diversifiering och 
modernisering av den lokala ekonomin och 
genom att dämpa de konsekvenserna för 
sysselsättningen. Detta avspeglas i det 
särskilda FRO-målet, som inrättas på 
samma nivå som och förtecknas 
tillsammans med de politiska målen i 
artikel [4] i förordning (EU) [new CPR].

(5) Den här förordningen inrättar 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som är en av pelarna i den mekanism för en 
rättvis omställning som genomförs inom 
sammanhållningspolitiken. FRO bör 
sträva efter att utveckla synergier och 
komplementariteter med de andra pelarna 
i mekanismen för en rättvis omställning 
för att säkerställa att alla tre pelare 
arbetar mot samma mål, och bör inte 
tränga undan investeringar från den 
privata sektorn som kommer att 
underlättas av mekanismen för en rättvis 
omställning. FRO bör stödja de 
övergripande målen i den europeiska 
gröna given och överensstämma med 
ramen för hållbar verksamhet enligt 
förordning (EU) .../... 
[taxonomiförordningen] för att hantera 
klimat- och miljöutmaningar och 
samtidigt inte låta någon hamna på 
efterkälken. Syftet med FRO är att hantera 
utmaningarna och möjligheterna 
kopplade till klimatomställningen genom 
att tillhandahålla riktade investeringar i 
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de drabbade regionerna, med särskilt 
fokus på hållbar ekonomisk verksamhet, 
genom att säkerställa att nya och 
innovativa hållbara projekt inleds och 
genom att stödja de mest drabbade berörda 
områdena, arbetstagarna och 
lokalsamhällena i anpassningen av den 
industriella och ekonomiska strukturen 
och samtidigt återställa regionernas 
långsiktiga konkurrenskraft och förstärka 
den sociala och ekonomiska 
sammanhållningen. I enlighet med det 
särskilda FRO-målet bör åtgärder som får 
stöd från FRO direkt bidra till att 
underlätta och stödja 
omställningsprocessen genom att 
finansiera en diversifiering och 
modernisering av den lokala ekonomin och 
genom att göra det möjligt att skapa nya 
sysselsättningsmöjligheter, bland annat 
genom att alla relevanta parter får 
komma till tals i ett tidigt skede. Detta 
avspeglas i det särskilda FRO-målet, som 
inrättas på samma nivå som och förtecknas 
tillsammans med de politiska målen i 
artikel [4] i förordning (EU) [new CPR]. 
Mottagarna av FRO-medel bör efterleva 
unionens fördragsenliga grundläggande 
värden.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Med tanke på vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet, åtagandet avseende FN:s mål 
för hållbar utveckling och unionens höjda 
ambitionsnivå som föreslås i den gröna 
given bör FRO ge ett viktigt bidrag till 
allmänna klimatåtgärder. Medel från 
FRO:s eget anslag är ett tillägg och 
kompletterar de investeringar som krävs 
för att uppnå det övergripande målet att 

(6) Med tanke på vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet, åtagandet avseende FN:s mål 
för hållbar utveckling, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och 
unionens höjda ambitionsnivå som föreslås 
i den gröna given bör FRO ge ett viktigt 
bidrag till allmänna klimatåtgärder. Medel 
från FRO:s eget anslag är ett tillägg och 
kompletterar de investeringar som krävs 
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25 % av utgifterna i unionens budget ska 
bidra till klimatmålen. Medel som förs över 
från Eruf och ESF + kommer att bidra fullt 
ut till att det målet uppnås.

för att uppnå det övergripande målet att 
minst 25% av utgifterna i unionens budget 
ska bidra till klimatmålen. Medel som 
medlemsstaterna för över frivilligt från 
Eruf och ESF + i enlighet med de 
utvecklingsbehov som har identifierats på 
regional och lokal nivå i de nationella 
planerna för en rättvis omställning 
kommer att bidra till att det målet uppnås.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) FRO-medlen bör komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken.

(7) FRO-medlen bör vara adekvata 
och avpassade efter dess ambitiösa mål 
och komplettera de tillgängliga medlen 
inom sammanhållningspolitiken, men bör 
under inga omständigheter ersätta sådana 
investeringar och inte leda till 
nedskärningar eller obligatoriska 
överföringar från andra unionsfonder 
som omfattas av förordning (EU) .../... 
[den nya förordningen om gemensamma 
bestämmelser]. På grundval av 
Europeiska investeringsbankens riktlinjer 
bör finansiering vara tillåten med upp till 
75 %, eller mer vid svår ekonomisk 
nedgång, av de beräknade kostnaderna 
för ett projekt som får FRO-stöd.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Fonden bör finansieras genom en 
förstärkt flerårig budgetram för 2021–
2027 och, efter en föregående 
konsekvensbedömning, genom ytterligare 
färska medel som kan komma från 
införandet av nya medel för unionen 
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såsom, men inte enbart, skatter för 
företag, den digitala sektorn, 
finanssektorn, plast och koldioxid och 
intäkter från utsläppshandelssystem. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater som 
är starkt beroende av fossila bränslen eller 
växthusgasintensiva industriella 
verksamheter som ska fasas ut eller som 
måste anpassas vid omställningen till 
klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. FRO bör 
därför omfatta alla medlemsstater, men 
fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet. 

(8) Omställningen till en hållbar och 
klimatneutral ekonomi är både en 
utmaning och en möjlighet för alla 
medlemsstater att bättre bemöta framtida 
kriser och åstadkomma ekonomiskt och 
socialt välstånd inom planetens gränser. 
Omställningen kommer att vara särskilt 
krävande för de medlemsstater som är 
starkt beroende av fossila bränslen, 
växthusgasintensiva industriella 
verksamheter eller med 
klimatneutralitetsmålet oförenlig 
produkttillverkning som ska fasas ut eller 
som måste anpassas vid omställningen till 
klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. Inget 
territorium och ingen medborgare får 
hamna på efterkälken. FRO bör därför 
omfatta alla medlemsstater, men 
fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla medlemsstaternas behov och 
kapacitet att finansiera de investeringar 
som krävs för att möjliggöra, underlätta 
och påskynda omställningen till 
klimatneutralitet och ett hållbart Europa.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att fastställa en lämplig 
budgetram för FRO bör kommissionen 

(9) För att fastställa en lämplig 
budgetram för FRO bör kommissionen 
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fastställa den årliga fördelningen av 
tillgängliga anslag per medlemsstat inom 
målet Investering för sysselsättning på 
grundval av objektiva kriterier.

fastställa den årliga fördelningen av 
tillgängliga anslag per medlemsstat inom 
målet Investering för sysselsättning på 
grundval av objektiva kriterier. 
Kommissionen bör även offentliggöra all 
relevant statistik och information för att 
bättre förstå och utvärdera 
fördelningsnyckeln mellan 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 
sådana ingå som stöder lokala ekonomier 
och som är långsiktigt hållbara, med 
beaktande av alla mål i den gröna given. 
De finansierade projekten bör bidra till en 
övergång till en klimatneutral och cirkulär 
ekonomi. Inom sektorer på tillbakagång, 
t.ex. energiproduktion baserad på stenkol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, bör stödet 
kopplas till en utfasning av verksamheten 
och motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån. När det gäller 
sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter som 
leder till betydande utsläppsminskningar, i 
enlighet med EU:s klimatmål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till 205013, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering och konnektivitet, under 

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens mål och prioriteringar på klimat- 
och miljöområdet och bör överensstämma 
med unionens ram för hållbar verksamhet 
enligt vad som fastställs i förordning (EU) 
.../... [EU:s taxonomiförordning]. 
I förteckningen över investeringar bör 
sådana prioriteras som stöder människor, 
arbetstagare, samhällen och lokala 
ekonomier och som är hållbara på 
medellång och lång sikt och helt i linje 
med alla mål i den gröna given, 
Parisavtalet och den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter. De finansierade 
projekten bör bidra till en omställning till 
en hållbar, klimatneutral, klimattålig, 
resurseffektiv och helt cirkulär ekonomi 
och samtidigt inte skada något av 
unionens miljömål och bör stödja målet 
att återställa den långsiktiga 
konkurrenskraften i drabbade regioner. 
Inom sektorer på tillbakagång, t.ex. 
energiproduktion baserad på fossila 
bränslen, eller utvinning av sådana fasta 
fossila bränslen, bör stödet kopplas till en 
utfasning av verksamheten och 
motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån, samtidigt som 
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förutsättning att åtgärderna hjälper till att 
mildra de negativa sidoeffekterna av 
omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och att de bidrar till den.

effektivt samarbete säkerställs med alla 
relevanta parter för att komma fram till 
en balanserad men ändå ambitiös tidsram 
för sådana åtgärder. När det gäller 
sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, nya processer eller produkter som 
leder till betydande utsläppsminskningar, i 
enlighet med EU:s klimatmål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till senast 205013, 
samtidigt som man upprätthåller och 
förbättrar sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering och konnektivitet, under 
förutsättning att åtgärderna hjälper och 
underlättar en omställning till en 
klimatneutral och cirkulär ekonomi och att 
de bidrar till den.

__________________
13 Enligt En ren jord åt alla – En 
europeisk strategisk långsiktig vision för 
en stark, modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi, meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén, 
Regionkommittén och Europeiska 
investeringsbanken – COM(2018) 773 
final.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skydda de medborgare som 
är mest sårbara för klimatomställningen 
bör FRO också täcka kompetenshöjning 
och omskolning av berörda arbetstagare, 
för att hjälpa dem att anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 

(11) Ett grundläggande mål för FRO är 
att trygga möjligheter till hållbar 
sysselsättning för arbetstagare och 
territorier som drabbats av 
klimatomställningen. För att skydda de 
medborgare och arbetstagare som är mest 
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arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden.

sårbara för klimatomställningen bör FRO 
också täcka yrkesutbildning, ny 
kompetensutveckling, kompetenshöjning 
och omskolning av berörda arbetstagare 
och arbetssökande, för att hjälpa dem att 
skaffa nya färdigheter och anpassa sig till 
nya hållbara sysselsättningsmöjligheter, 
samt stöd i arbetssökandet och aktiv 
inkludering på arbetsmarknaden, med 
beaktande av behovet av att säkerställa 
lika möjligheter för alla och nå en jämn 
könsfördelning i alla sektorer.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Covid-19-pandemin och dess 
hälsomässiga och ekonomiska effekter 
har påverkat unionen och kommissionens 
prioriteringar. Covid-19-krisen har också 
blottlagt det ömsesidiga beroendet mellan 
ekosystemen och vår ekonomi och det 
stora beroendet av långa leveranskedjor i 
unionens ekonomiska system. Detta har 
förstärkt betydelsen av FRO och behovet 
av att anslå tillräckliga resurser till 
utmaningarna med att klara 
omställningen till en hållbar och helt 
cirkulär ekonomi och stärka 
unionsekonomiernas motståndskraft, 
särskilt i de mest drabbade regionerna. 
Vid anslagstilldelningen från FRO och 
sammanhållningsfonderna bör man 
undvika att öka skillnaderna mellan 
medlemsstaterna efter covid-19-krisen. 
I sitt ändrade förslag om FRO föreslår 
kommissionen att Fonden för en rättvis 
omställning ska byggas ut till över 
40 miljarder euro.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Medlemsstaterna och 
kommissionen bör säkerställa att de 
prioriterade insatser som finansieras 
genom FRO genomförs på ett sätt som 
bidrar till att jämställdheten mellan 
kvinnor och män respekteras och främjas 
i enlighet med artikel 8 i EUF-fördraget. 
Jämställdhetsmålen och kvinnors 
ekonomiska oberoende bör säkerställas i 
alla aspekter och alla faser av 
utarbetandet, övervakningen, 
genomförandet och utvärderingen av de 
operativa programmen i god tid och på ett 
enhetligt sätt.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör FRO stödja 
produktiva investeringar i små och 
medelstora företag. Med produktiva 
investeringar menas investeringar i 
företagens realkapital eller immateriella 
tillgångar, för att producera varor och 
tjänster och därigenom bidra till 
bruttoinvesteringar och sysselsättning. För 
andra företag än de små och medelstora 
företagen bör produktiva investeringar 
endast få stöd om de är nödvändiga för att 
begränsa förlusten av arbetstillfällen på 
grund av omställningen, genom att de 
skapar eller skyddar ett betydande antal 
arbetstillfällen och på villkor att de inte 
leder till eller är ett resultat av 
omlokalisering. Investeringar i befintliga 

(12) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen och omorienteringen i de 
territorier som påverkas av omställningen 
bör FRO stödja hållbara och produktiva 
investeringar med fokus på små och 
medelstora företag, mikroföretag och 
entreprenörer, sociala företag och 
kooperativ för att hjälpa dem att 
omorientera sin affärsverksamhet och 
skapa nya möjligheter. Med produktiva 
investeringar menas investeringar i 
företagens realkapital eller immateriella 
tillgångar, för att producera varor och 
tjänster och därigenom bidra till 
bruttoinvesteringar, uppskalning och 
hållbar sysselsättning. Med hållbara 
investeringar bör avses investeringar 
enligt definitionen i artikel 2.17 i 
Europaparlamentets och rådets 
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industrianläggningar, inklusive sådana som 
omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de 
bidrar till övergången till en klimatneutral 
ekonomi till 2050 och går långt under de 
relevanta riktmärken som fastställts för 
gratis tilldelning enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG14 och om 
de leder till att ett betydande antal 
arbetstillfällen skyddas. Sådana 
investeringar bör motiveras i enlighet 
därmed i den relevanta territoriella planen 
för en rättvis omställning. För att främja 
den inre marknadens och 
sammanhållningspolitikens integritet bör 
stöd till företag följa unionens regler om 
statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget, och framför allt bör stöd 
till produktiva investeringar i andra företag 
än små och medelstora företag begränsas 
till företag i områden som utses till 
stödområden i enlighet med artikel 107.3 a 
och c i EUF-fördraget.

förordning (EU) 2019/208813a. För andra 
företag än de små och medelstora företagen 
bör hållbara och produktiva investeringar 
endast få stöd om de är nödvändiga för att 
begränsa förlusten av arbetstillfällen på 
grund av omställningen, genom att de 
skapar eller skyddar ett betydande antal 
arbetstillfällen och på villkor att de inte 
leder till eller är ett resultat av 
omlokalisering. En mekanism för 
hållbarhetsprövning bör införas för att 
fastställa huruvida de har några negativa 
miljökonsekvenser, klimatkonsekvenser 
eller sociala konsekvenser. Investeringar i 
befintliga industrianläggningar, inklusive 
sådana som omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de 
bidrar till övergången till en klimatneutral 
ekonomi till 2050 och går långt under de 
relevanta riktmärken som fastställts för 
gratis tilldelning enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG14 och om 
de leder till att ett betydande antal 
arbetstillfällen skyddas. Sådana 
investeringar bör motiveras i enlighet 
därmed i den relevanta territoriella planen 
för en rättvis omställning. För att främja 
den inre marknadens och 
sammanhållningspolitikens integritet och 
undvika snedvridning av konkurrensen 
mellan företag bör stöd till företag följa 
unionens regler om statligt stöd enligt 
artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget, 
och framför allt bör stöd till produktiva 
investeringar i andra företag än små och 
medelstora företag begränsas till företag i 
områden som utses till stödområden i 
enlighet med artikel 107.3 a och c i EUF-
fördraget. FRO bör sträva efter att stödja 
endast klimatomställningsrelaterade 
investeringar som är lönsamma på 
medellång till lång sikt och som innebär 
ett mervärde för det berörda territoriet. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
fortlöpande övervaka lönsamheten i 
investeringar som härrör från FRO.

__________________ __________________
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13a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/2088 av den 
27 november 2019 om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar som 
ska lämnas inom den finansiella 
tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, 
s. 1). 

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a)  I syfte att säkerställa att fonden 
inte används för att bekosta återställande 
av miljöskador som omfattas av ett 
företags miljöansvar bör stöd till 
investeringar med anknytning till 
återställande, ändrad användning och 
sanering av områden samt återställande 
av mark och ekosystem tillåtas endast när 
inget företag kan hållas juridiskt 
ansvarigt för att finansiera sådan 
verksamhet, i överensstämmelse med 
principen om att förorenaren betalar 
enligt artikel 191 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att tillhandahålla flexibilitet vid 
programplaneringen av FRO-medlen inom 
målet Investering för sysselsättning och 
tillväxt bör det vara möjligt att utarbeta ett 

(13) För att tillhandahålla flexibilitet 
och samstämmighet vid 
programplaneringen av FRO-medlen inom 
målet Investering för sysselsättning och 
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fristående FRO-program eller att 
programplanera FRO-medel inom en eller 
flera prioriteringar inom ett program som 
får stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden+ (ESF+) eller 
Sammanhållningsfonden. I enlighet med 
artikel 21a i förordning (EU) [new CPR] 
bör FRO-medlen förstärkas med 
kompletterande finansiering från Eruf och 
ESF+. De belopp som överförs från Eruf 
respektive ESF+ bör vara förenliga med 
den typ av insatser som anges i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning.

tillväxt bör det vara möjligt att utarbeta ett 
fristående FRO-program eller att 
programplanera FRO-medel inom en eller 
flera prioriteringar inom ett program som 
får stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden+ (ESF+) eller 
Sammanhållningsfonden. I enlighet med 
artikel 21a i förordning (EU) [new CPR] 
får FRO-medlen förstärkas på frivillig 
basis med kompletterande finansiering från 
Eruf och ESF+. De belopp som överförs 
från Eruf respektive ESF+ bör vara 
förenliga med den typ av insatser som 
anges i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning. FRO bör bli operativ 
så snabbt som möjligt för att stödja 
omställningsregioner, särskilt i samband 
med covid-19-krisen. Kommissionen bör 
säkerställa att de relevanta administrativa 
förfarandena förlöper smidigt.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) FRO-stödet bör villkoras av att 
omställningsprocessen i ett specifikt 
territorium faktiskt genomförs, för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi. 
Medlemsstaterna bör därför, i samarbete 
med berörda aktörer och med stöd från 
kommissionen, utarbeta territoriella planer 
för en rättvis omställning med detaljerade 
uppgifter om omställningsprocessen, i 
enlighet med sina nationella energi- och 
klimatplaner. Kommissionen bör därför 
inrätta en plattform för en rättvis 
omställning, som skulle bygga på den 
befintliga plattformen för kolregioner i 
övergång, för att möjliggöra bilateralt och 
multilateralt utbyte av erfarenheter och 
bästa praxis inom alla berörda sektorer.

(14) FRO-stödet bör villkoras av och 
mätas mot att omställningsprocessen i ett 
specifikt territorium faktiskt genomförs, på 
grundval av mål samt output- och 
resultatindikatorer och en effektiv 
övervakning, för att uppnå en 
klimatneutral ekonomi. Medlemsstaterna 
bör därför, tillsammans med berörda 
regionala och lokala myndigheter och i 
nära samarbete på lokal och regional nivå 
med alla berörda aktörer, näringslivets och 
arbetsmarknadens organisationer, 
företrädare för det civila samhället, 
experter, utbildnings- och 
forskningsinstitutioner, arbetsgivare, 
bland annat i berörda industrisektorer, 
arbetstagargrupper och lokalt förankrade 
organisationer samt andra berörda 
aktörer, och med stöd från kommissionen, 
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utarbeta territoriella planer för en rättvis 
omställning med detaljerade uppgifter om 
omställningsprocessen, i enlighet med sina 
nationella energi- och klimatplaner. 
Kommissionen bör därför inrätta en 
plattform för en rättvis omställning, som 
skulle bygga på den befintliga plattformen 
för kolregioner i övergång, för att 
möjliggöra bilateralt och multilateralt 
utbyte av erfarenheter och bästa praxis 
inom alla berörda sektorer. För att 
säkerställa en effektiv och inkluderande 
rättvis omställningsstrategi bör alla 
berörda aktörer och partner bli fullt 
involverade i alla delar av FRO-
programmens utarbetande, utveckling, 
genomförande och utvärdering och bör få 
bästa möjliga villkor att effektivt delta i 
urvalet och genomförandet av 
finansierade projekt och insatser. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet. Dessa territorier bör definieras 
exakt och motsvara Nuts 3-regioner eller 
delar av sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter 
som också är förenliga med omställningen 
till klimatneutralitet och med målen i den 
gröna given. Endast investeringar som 

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi senast 
2050, särskilt när det gäller omställning 
eller stängning av anläggningar för 
produktion av fossila bränslen eller annan 
växthusgasintensiv verksamhet eller 
produkttillverkning som drabbas av 
omställningen, samtidigt som drabbade 
arbetstagare skyddas och 
sysselsättningsmöjligheterna byggs ut i de 
drabbade territorierna för att undvika 
social utestängning. Dessa territorier bör 
definieras exakt och motsvara Nuts 3-
regioner eller delar av sådana. Planerna bör 
innehålla en detaljerad beskrivning av 
territoriernas utmaningar, behov och 
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överensstämmer med omställningsplanerna 
bör få ekonomiskt stöd från FRO. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de program (med 
stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

möjligheter, och dessutom ange den typ av 
insatser som behövs, för att säkerställa en 
samstämmig utveckling av klimatresilienta 
ekonomiska verksamheter som också är 
förenliga med omställningen till 
klimatneutralitet och med målen i den 
gröna given, Parisavtalet och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
Endast investeringar som överensstämmer 
med omställningsplanerna och som inte 
leder till inlåsningseffekter eller 
strandade tillgångar bör få ekonomiskt 
stöd från FRO. De territoriella planerna för 
en rättvis omställning bör ingå i de 
program (med stöd från antingen Eruf, 
ESF+, Sammanhållningsfonden eller FRO) 
som godkänts av kommissionen.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Målen för denna förordning, 
nämligen att stödja territorier som 
genomgår en ekonomisk och social 
omvandling i samband med omställningen 
till en klimatneutral ekonomi kan inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna själva. De viktigaste 
anledningarna till detta är dels skillnaderna 
i utvecklingsnivå mellan de olika 
territorierna och eftersläpningen i de minst 
gynnade territorierna samt 
medlemsstaternas och territoriernas 
finansiella resurser, dels behovet av en 
enhetlig genomföranderam som omfattar 
flera unionsfonder med delad förvaltning. 
Eftersom målen kan uppnås bättre på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 

(19) Målen för denna förordning, 
nämligen att stödja territorier som 
genomgår en ekonomisk och social 
omvandling i samband med omställningen 
till en klimatneutral och cirkulär ekonomi 
senast 2050, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna 
själva. De viktigaste anledningarna till 
detta är dels skillnaderna i utvecklings- 
och sysselsättningsnivå mellan de olika 
territorierna och eftersläpningen i de minst 
gynnade territorierna samt 
medlemsstaternas och territoriernas 
finansiella resurser, dels behovet av en 
enhetlig genomföranderam som omfattar 
flera unionsfonder med delad förvaltning. 
Eftersom målen kan uppnås bättre på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
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är nödvändigt för att uppnå dessa mål. är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja territorier som står inför 
allvarliga socioekonomiska utmaningar till 
följd av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050.

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja människor, ekonomiska 
verksamheter och territorier som står inför 
utmaningar kopplade till energins 
hållbarhet, trygghet och ekonomiska 
överkomlighet vid omställningen till en 
rättvis och hållbar, klimatneutral, 
klimattålig, resurseffektiv och helt 
cirkulär ekonomi i unionen senast 20501a. 
FRO ska stödja den långsiktiga 
konkurrenskraften och den sociala och 
regionala sammanhållningen i dessa 
territorier.
____________
1a Ordet ”senast” ska sättas in varje gång 
årtalet 2050 nämns (genomgående i 
texten).

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förordningen fastställs det 
särskilda målet för FRO, dess geografiska 
täckning och resurser, FRO-stödets 
omfattning vad gäller målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som avses i 
[artikel 4.2 a i förordning (EU) [new CPR] 
samt särskilda bestämmelser om 
programplanering och om indikatorer som 
krävs för övervakningen.

2. I förordningen fastställs det 
särskilda målet för FRO, dess geografiska 
täckning och resurser, FRO-stödets 
omfattning vad gäller målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som avses i 
[artikel 4.2 a i förordning (EU) [new CPR] 
samt särskilda bestämmelser om 
programplanering, transparenta kriterier 
och hållbarhetsindikatorer som krävs för 
övervakningen.
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt artikel [4.1] andra stycket i 
förordning (EU) [new CPR] ska FRO bidra 
till det enda särskilda målet som ska göra 
det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekterna av omställningen 
till en klimatneutral ekonomi.

Enligt de politiska målen i artikel [4.1] i 
förordning (EU) [new CPR] ska FRO bidra 
till det enda särskilda målet som ska göra 
det möjligt för regioner, kommuner, 
ekonomiska aktörer, arbetstagare och 
människor att hantera de sociala, 
ekonomiska, regionala och miljömässiga 
effekterna av omställningen till en hållbar 
klimatneutral ekonomi tillsammans med 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, FN:s mål för hållbar 
utveckling samt målen i Parisavtalet.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. FRO ska stödja målet Investering 
för sysselsättning och tillväxt i alla 
medlemsstater.

1. FRO ska stödja en rättvis 
omställning för alla samt målet 
Investering för sysselsättning och hållbar 
tillväxt i alla medlemsstater, särskilt i 
regioner som är starkt beroende av 
utvinning och förbränning av kol och 
brunkol, med förbehåll för artiklarna 1 
och 2. 

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 

De färska FRO-medel inom målet 
Investering för sysselsättning och tillväxt 
som är tillgängliga för budgetåtaganden 
under perioden 2021–2027 ska vara minst 
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euro i 2018 års priser, och dessa kan 
utökas med eventuella ytterligare medel 
som tilldelas i unionens budget och med 
andra medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

40 miljarder euro i 2018 års priser. Dessa 
medel ska inte överföras från anslagen 
inom ramen för de fonder som omfattas 
av förordning (EU) .../... [new CPR], 
särskilt Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden (ESF+) och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(Ejflu). FRO ska, efter en föregående 
konsekvensbedömning, i möjligaste mån 
utökas med ytterligare egna medel som 
tilldelas i unionens budget, däribland nya 
eventuella avgifter, och med andra medel i 
enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på programplaneringen och 
budgeteringen i unionens budget ska det 
belopp som avses i första stycket 
indexregleras med 2 % per år.

Med tanke på programplaneringen och 
budgeteringen i unionens budget ska det 
belopp som avses i första stycket 
indexregleras årligen i linje med 
inflationen i unionen.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om årlig 
fördelning av medel, inklusive eventuella 
ytterligare medel som avses i punkt 2, per 
medlemsstat i enlighet med den metod som 
anges i bilaga I.

3. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut om årlig 
fördelning av medel, inklusive eventuella 
ytterligare medel som avses i punkt 2, per 
medlemsstat i enlighet med den metod som 
anges i bilaga I.

Ändringsförslag 29
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. FRO ska endast stödja verksamhet 
som är direkt kopplad till dess särskilda 
mål enligt artikel 2 och som bidrar till 
genomförandet av de territoriella planer för 
en rättvis omställning som upprättats i 
enlighet med artikel 7.

1. FRO ska endast stödja verksamhet 
som är direkt kopplad till dess särskilda 
mål enligt artikel 2 och som bidrar till 
genomförandet av de territoriella planer för 
en rättvis omställning som upprättats i 
enlighet med artikel 7. Mottagarna av 
FRO-medel ska efterleva unionens 
fördragsenliga grundläggande värden.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produktiva investeringar i små och 
medelstora företag, inklusive 
uppstartsföretag, som leder till ekonomisk 
diversifiering och omställning.

a) Produktiva och hållbara 
investeringar i små och medelstora företag, 
inklusive uppstartsföretag, expanderande 
företag, mikroföretag och entreprenörer, 
sociala företag, regionala och lokala 
offentligägda företag och kooperativ.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Investeringar i skapandet av nya 
företag, även genom företagskuvöser och 
konsulttjänster.

b) Investeringar i skapande av nya 
företag och expansion av befintliga 
företag, även sådana som är inriktade på 
att främja energieffektivitet och förnybara 
energikällor eller genom lokala och 
regionala företagskuvöser, 
samlokaliserade inrättningar och 
konsulttjänster av relevans för 
klimatomställningen.



PE650.729v03-00 24/49 AD\1208064SV.docx

SV

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i forskning och 
innovation och främjande av överföring av 
avancerad teknik.

c) Hållbara investeringar i forskning 
och innovation, bland annat via 
universitet och forskningscentrum, och 
främjande av överföring och anpassning 
av avancerad marknadsfärdig teknik.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och förnybar energi.

d) Investeringar i användning av 
teknik och social infrastruktur för 
ekonomiskt överkomlig och hållbar 
energi, investeringar för att minska 
energifattigdom och luftföroreningar, 
investeringar i minskning av 
växthusgasutsläpp (bland annat i hållbar 
mobilitet och koldioxidminskningar i 
transportsektorn), energieffektivitet (bland 
annat koldioxidminskningar i byggnader), 
laddningsinfrastruktur för elfordon, 
förnybar energi (bland annat investeringar 
i fjärrvärmesystem och lagringstekniker), 
energinät såsom smarta nät och supernät 
och investeringar i gränsöverskridande 
elsammanlänkning.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Investeringar i digitalisering och e) Investeringar i digitalisering och 
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digital konnektivitet. digital konnektivitet, särskilt i avlägsna 
regioner och i landsbygdsområden.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ekonomiskt 
överkomlig, miljövänlig och smart 
mobilitet, bland annat investeringar i 
järnvägsförbindelser, som bidrar till 
minskade växthusgasutsläpp och 
diversifierade mobilitetslösningar.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Investeringar i återställande och 
sanering av områden, markrestaurering 
och projekt för ändrad användning.

f) Investeringar i återställande, 
ändrad användning och sanering av 
områden samt övergivna områden och 
anläggningar, återställande av mark och 
ekosystem, bland annat för att de ska 
fungera som kolsänkor, och projekt för 
ändrad användning, med undantag för 
förebyggande och avhjälpande åtgärder 
som ska vidtas enligt unionsrätten och 
nationell rätt om miljöansvar i 
överensstämmelse med tillämpningen av 
principen om att förorenaren betalar 
enligt artikel 191 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Investeringar för att förbättra den 
cirkulära ekonomi, bl.a. genom åtgärder 
för att förebygga och reducera avfall, 
resurseffektivitet, återanvändning och 
återvinning.

g) Investeringar i bevarande, skydd 
och återställande av biologisk mångfald 
och naturliga livsmiljöer, bland annat 
genom investeringar i grön turism i 
omställningsregioner.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare.

h) Yrkesutbildning, 
kompetenshöjning, ny 
kompetensutveckling och omskolning av 
arbetstagare och arbetssökande, bland 
annat rådgivning, med fokus på 
jämställdhet, för att säkerställa att de kan 
ta del av långsiktiga 
sysselsättningsmöjligheter av god kvalitet 
antingen i framtidsinriktade sektorer som 
direkt bidrar till en hållbar klimatneutral 
ekonomi eller i omsorgsekonomin och i 
samhällsviktiga offentliga sektorer.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande.

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande, med särskilt fokus på 
jämställdhet.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ja (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Annan specifik verksamhet enligt 
överenskommelse mellan de relevanta 
lokala och regionala myndigheterna i det 
berörda territoriet, medlemsstaten och 
kommissionen, som är i linje med lokala 
utvecklingsstrategier och bidrar till 
omställningen till en utsläppsneutral 
unionsekonomi senast 2050.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Tekniskt stöd. k) Tekniskt stöd och 
rådgivningstjänster, bland annat för 
utarbetande av stöd- och 
bakgrundsdokumentation och analys i 
samband med investeringar och för lokala 
och nationella företagskuvöser och 
plantskolor som sammanför finansiärer 
och projektansvariga.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kan FRO, inom de områden som 
utses till stödområden i enlighet med 
artikel 107.3 a och c i EUF-fördraget, 
stödja produktiva investeringar i andra 
företag än små och medelstora företag, 
förutsatt att sådana investeringar har 
godkänts som en del av den territoriella 
planen för en rättvis omställning på 
grundval av de uppgifter som krävs enligt 
artikel 7.2 h. Sådana investeringar ska 
endast vara stödberättigande när de är 
nödvändiga för genomförandet av den 

Dessutom kan FRO, inom de områden som 
utses till stödområden i enlighet med 
artikel 107.3 a och c i EUF-fördraget och i 
överensstämmelse med unionens regler 
för statligt stöd enligt artiklarna 107 och 
108 i EUF-fördraget, stödja produktiva 
investeringar i andra företag än små och 
medelstora företag, förutsatt att
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territoriella planen för en rättvis 
omställning.

i) sådana investeringar blir föremål för en 
hållbarhetsprövning för att fastställa 
huruvida de har några negativa 
miljökonsekvenser, klimatkonsekvenser 
eller sociala konsekvenser; företagen ska 
för detta ändamål lämna tillförlitlig 
information på grundval av mallar som 
ska utarbetas av kommissionen,
ii) sådana investeringar har framhållits 
som avgörande av omställningsregioner 
och godkänts som en del av den 
territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 h och i, och 
förutsatt att de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FRO får också stödja investeringar för att 
minska utsläppen av växthusgas från de 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG, förutsatt att sådana 
investeringar har godkänts som en del av 
den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 i. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

FRO får också stödja investeringar för att 
minska utsläppen av växthusgas från de 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG, förutsatt att sådana 
investeringar har godkänts som en del av 
den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 i och att de 
uppfyller övriga villkor enligt andra 
stycket i denna punkt. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
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Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. FRO ska sträva efter att stödja 
investeringar med anknytning till den 
ekologiska omställningen som är 
lönsamma på medellång till lång sikt. 
Kommissionen och den berörda 
medlemsstaten ska fortlöpande övervaka 
investeringarnas lönsamhet enligt de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som upprättas i enlighet med 
artikel 7.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk.

a) Avveckling, underhåll eller 
anläggande av kärnkraftverk samt 
hantering eller lagring av kärnavfall.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företag i svårigheter enligt 
definitionen i artikel 2.18 i kommissionens 
förordning (EU) nr 651/201416.

c) Företag i svårigheter enligt 
definitionen i artikel 2.18 i kommissionens 
förordning (EU) nr 651/201416, förutsatt 
att dessa företag är olönsamma på 
medellång till lång sikt, utan att det 
påverkar företag som kan omfattas av 
eventuell tillämpning av riktlinjerna för 
statligt stöd till undsättning och 
omstrukturering av icke-finansiella 
företag i svårigheter och kommissionens 
tillfälliga ram för statliga stödåtgärder till 
stöd för ekonomin under utbrottet av 
covid-19, om denna ram skulle förlängas 
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till efter 2020.

__________________ __________________
16 Kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

16 Kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen.

d) Investeringar som direkt eller 
indirekt rör produktion, bearbetning, 
distribution, lagring, transport, överföring 
eller förbränning av fossila bränslen, utom 
rena vätgas-, biogas- och 
biometankompatibla investeringar, inom 
gränsen för hållbar tillgänglighet, i 
regioner som är starkt beroende av 
utvinning och förbränning av kol och 
brunkol, förutsatt att dessa investeringar
i) bidrar till unionens 
klimatneutralitetsmål för 2050 genom att 
påskynda ersättningen av kol, brunkol, 
torv eller oljeskiffer och samtidigt inte 
begränsar utbyggnaden av förnybara 
energikällor,
ii) motiveras vederbörligen av den 
behöriga myndigheten i medlemsstaten i 
dess territoriella plan för en rättvis 
omställning, och
iii) är förenliga med unionsrätten, de 
nationella energi- och klimatplanerna och 
energieffektivitetsprincipen och är av 
övergående karaktär.
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Investeringar i 
bredbandsinfrastruktur i områden med 
minst två likvärdiga bredbandsnät.

e) Kostnader som rör förebyggande 
och avhjälpande åtgärder för miljöskador 
som omfattas av miljöansvar för det 
företag som orsakat skadan, bland annat 
sanering, dekontaminering och 
återställande av områden, i 
överensstämmelse med principen om att 
förorenaren betalar enligt artikel 191 i 
EUF-fördraget.

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Konsumtionsutgifter av alla slag.

Ändringsförslag 50

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Investeringar av företag som 
registrerats i EU:s förteckning över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led ec (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ec) Verksamheter eller investeringar 
som löper förhöjd risk att bli olönsamma 
och beroende av subventioner efter den 
inledande uppskalningen.

Ändringsförslag 52

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ed) Andra investeringar som är 
oförenliga med klimatneutralitetsmålet 
eller som medför inlåsningseffekter.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FRO-medlen ska öronmärkas för de 
regionkategorier där de berörda 
territorierna är belägna, på grundval av de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som upprättats i enlighet med 
artikel 7 och som godkänts av 
kommissionen som en del av ett program 
eller en programändring. De öronmärkta 
medlen ska utgöra ett eller flera särskilda 
program eller en eller flera prioriteringar 
inom ett program.

FRO-medlen ska öronmärkas för de 
regionkategorier där de berörda 
territorierna eller ekonomiska 
verksamheterna är belägna, på grundval av 
de territoriella planer för en rättvis 
omställning som upprättats i enlighet med 
artikel 7 och som godkänts av 
kommissionen som en del av ett program 
eller en programändring. De öronmärkta 
medlen ska utgöra ett eller flera särskilda 
program eller en eller flera prioriteringar 
inom ett program.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska endast godkänna 
program om urvalet av territorier som 
påverkas mest negativt av 
omställningsprocessen och som ingår i 
relevant territoriell plan för en rättvis 
omställning är vederbörligen motiverat och 
om den relevanta territoriella planen för en 
rättvis omställning är förenlig med den 
berörda medlemsstatens nationella energi- 
och klimatplan.

Kommissionen ska endast godkänna 
program om urvalet av territorier eller 
ekonomiska verksamheter som behöver 
ytterligare stöd för att klara 
omställningsprocessen och som ingår i 
relevant territoriell plan för en rättvis 
omställning är vederbörligen motiverat och 
om den relevanta territoriella planen för en 
rättvis omställning är förenlig med den 
berörda medlemsstatens nationella energi- 
och klimatplan och med åtgärderna för att 
nå unionens klimatmål till 2030.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Prioriteringen eller prioriteringarna 
inom FRO ska omfatta de FRO-medel som 
består av hela eller delar av FRO-anslaget 
till medlemsstaterna samt de medel som 
överförts i enlighet med artikel [21a] i 
förordning (EU) [new CPR]. Summan av 
de Eruf-medel och de ESF+-medel som 
överförts till FRO-prioriteringen ska 
uppgå till minst en och en halv gång 
FRO-stödet till den prioriteringen, men 
det får inte överstiga tre gånger det 
beloppet.

2. Prioriteringen eller prioriteringarna 
inom FRO ska omfatta de FRO-medel som 
består av hela eller delar av FRO-anslaget 
till medlemsstaterna samt de medel som 
får överföras frivilligt i enlighet med 
artikel [21a] i förordning (EU) [new CPR].

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stödberättigade projekt som 
finansieras inom ramen för Fonden för 
en rättvis omställning och bidrar till det 
specifika målet i artikel 2 kan få sina 
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relevanta kostnader ersatta med upp till 
75 %, eller mer vid svår ekonomisk 
nedgång.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna av omställningen, 
särskilt vad gäller de förväntade förlusterna 
av arbetstillfällen kopplade till produktion 
och användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

1. I varje medlemsstat ska de 
behöriga myndigheterna, tillsammans med 
de relevanta regionala och lokala 
myndigheterna och i fullt samarbete med 
alla relevanta parter enligt punkt 3 i 
denna artikel i de berörda territorierna, 
samt med bistånd av EIB när så är 
relevant för att säkerställa 
komplementaritet med de andra pelarna i 
mekanismen för en rättvis omställning, 
utarbeta en eller flera territoriella planer för 
en rättvis omställning, som omfattar ett 
eller flera berörda territorier som motsvarar 
nivå 3 i den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) 
nr 868/201417 eller delar av dessa 
territorier, i enlighet med mallen i bilaga II. 
Dessa territorier ska vara de som behöver 
ytterligare stöd för att klara den 
ekonomiska, sociala, energimässiga och 
miljömässiga omställningen, särskilt vad 
gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

__________________ __________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 
26 maj 2003 om inrättande av en 

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 
26 maj 2003 om inrättande av en 
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gemensam nomenklatur för statistiska 
territoriella enheter (NUTS) (EUT L 154, 
21.6.2003, s. 1).

gemensam nomenklatur för statistiska 
territoriella enheter (NUTS) (EUT L 154, 
21.6.2003, s. 1).

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. På ad hoc-basis bör FRO-stöd ges 
till regioner som upplever en oförutsedd 
företagskris på grund av åtgärder mot 
klimatförändringarna, så att 
krissituationer som kan uppkomma i 
samband med omställningen kan bemötas 
adekvat, särskilt genom 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för 
omskolning och lindring av 
uppsägningar. På så vis ska regioner 
kunna få stöd även om de inte på förhand 
räknas som drabbade regioner.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral ekonomi, inklusive en 
tidsplan för viktiga steg i omställningen 
som är förenliga med den senaste 
versionen av den nationella energi- och 
klimatplanen.

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell, 
regional och lokal nivå till en hållbar, 
klimatneutral, klimattålig, resurseffektiv 
och helt cirkulär ekonomi senast 2050, 
inklusive en tydlig tidsplan för utfasningen 
av fossila bränslen eller 
växthusgasintensiva industrier i de 
berörda territorierna och viktiga steg i 
omställningen som är förenliga med den 
senaste versionen av den nationella energi- 
och klimatplanen och med förordning 
(EU) .../...[ny europeisk klimatlag].
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En motivering för hur man 
fastställer de territorier som påverkas mest 
negativt av omställningsprocessen enligt 
led a och som ska få stöd från FRO enligt 
punkt 1.

b) En redogörelse för hur man 
fastställer vilka territorier eller 
ekonomiska verksamheter eller 
människor som behöver ytterligare stöd 
för att klara omställningsprocessen enligt 
led a och som ska få stöd från FRO enligt 
punkt 1.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man anger 
antalet arbetstillfällen som kan påverkas 
eller gå förlorade, utvecklingsbehoven 
samt de mål som ska uppnås senast 2030 i 
samband med omvandlingen eller 
nedläggningen av växthusgasintensiv 
verksamhet i dessa territorier.

c) En bedömning av 
omställningsutmaningarna för de 
territorier som behöver ytterligare stöd för 
omställningen, inklusive sociala, 
ekonomiska, miljömässiga och 
jämställdhetsmässiga konsekvenser av en 
omställning till en hållbar och 
klimatneutral ekonomi, med samtidigt 
beaktande av målen i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och FN:s 
agenda 2030. I bedömningen ska man 
även ange antalet arbetstillfällen som kan 
påverkas eller gå förlorade, 
utvecklingsbehoven samt de mål som ska 
uppnås senast 2030 i samband med 
omvandlingen eller nedläggningen av 
växthusgasintensiv verksamhet i dessa 
territorier eller annan verksamhet som 
påverkas av omställningen till 
klimatneutralitet i unionen, eller i 
samband med någon annan strukturell 
socioekonomisk omvandling som krävs 
för omställningsmålen.
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur FRO-stödet 
förväntas bidra till hanteringen av de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi.

d) En beskrivning av hur FRO-stödet 
förväntas bidra till hanteringen av de 
sociala, ekonomiska, demografiska, 
miljömässiga, energioberoenderelaterade 
och jämställdhetsrelaterade 
konsekvenserna av omställningen till en 
hållbar, klimatneutral och 
konkurrenskraftig ekonomi senast 2050.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En bedömning av planens 
förenlighet med andra nationella, regionala 
eller territoriella strategier och planer.

e) En bedömning av planens 
förenlighet med andra relevanta 
europeiska, nationella, regionala eller 
territoriella åtaganden, strategier och 
planer.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) En beskrivning av 
styrmekanismerna, bestående av 
partnerskapsarrangemangen, övervaknings- 
och utvärderingsåtgärder samt ansvariga 
organ.

f) En beskrivning av 
styrmekanismerna, bestående av 
partnerskapsarrangemangen, sättet på 
vilket effektiva övervaknings- och 
utvärderingsåtgärder ska genomföras samt 
ansvariga ledningsorgan som utövar 
tillsyn över planen.
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Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led fa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) En förteckning över relevanta 
parter enligt punkt 3 samt en beskrivning 
av hur dessa parter ska rådfrågas i det 
berörda territoriet.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En beskrivning av den typ av 
insatser som planeras och hur de förväntas 
bidra till att mildra effekterna av 
omställningen.

g) En beskrivning av den typ av 
insatser som planeras och hur de förväntas 
bidra till att mildra effekterna av och 
underlätta omställningen, samt tydliga 
delmål för den långsiktiga 
konkurrenskraften och den långsiktiga 
tillväxten i de drabbade regionerna.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led ga (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) En beskrivning av hur den 
medellång- och långsiktiga lönsamheten i 
de investeringar som ska finansiera 
klimatomställningen ska övervakas 
fortlöpande.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) I de fall stöd ges till produktiva 
investeringar i andra företag än små och 
medelstora företag, en fullständig 
förteckning över sådana verksamheter och 
företag, och belägg för att det finns behov 
av sådant stöd genom en gapanalys som 
visar att de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen skulle överstiga det 
förväntade antalet nya arbetstillfällen om 
investeringen inte gjordes.

h) I de fall stöd ges till produktiva 
investeringar i andra företag än sådana 
som avses i artikel 4.2 a, en så fullständig 
förteckning som möjligt över sådana 
verksamheter och företag, och belägg för 
att det finns behov av sådant stöd genom 
en gapanalys som visar att de förväntade 
förlusterna av arbetstillfällen skulle 
överstiga det förväntade antalet nya 
arbetstillfällen om investeringen inte 
gjordes.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I de fall stöd ges till investeringar 
för att minska växthusgasutsläppen från 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG, en fullständig 
förteckning över sådana verksamheter som 
ska få stöd och belägg för att de bidrar till 
en omställning till en klimatneutral 
ekonomi och att investeringarna leder till 
en betydande minskning av 
växthusgasutsläppen, så att dessa hamnar 
betydligt lägre än de relevanta riktmärken 
som fastställts för gratis tilldelning i 
enlighet med direktiv 2003/87/EG, under 
förutsättning att investeringarna är 
nödvändiga för att skydda ett stort antal 
arbetstillfällen.

i) I de fall stöd ges till investeringar 
för att minska växthusgasutsläppen från 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG, en så fullständig 
förteckning som möjligt över sådana 
verksamheter som ska få stöd och belägg 
för att de bidrar till en omställning till en 
hållbar, klimatneutral, klimattålig, 
resurseffektiv och helt cirkulär ekonomi 
och att investeringarna leder till en 
betydande minskning av 
växthusgasutsläppen, så att dessa hamnar 
betydligt lägre än de relevanta riktmärken 
som fastställts för gratis tilldelning i 
enlighet med direktiv 2003/87/EG, under 
förutsättning att investeringarna är 
nödvändiga för att skydda ett stort antal 
arbetstillfällen.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Relevanta parter i enlighet med 
artikel [6] i förordning (EU) [new CPR] 
ska delta i utarbetandet och 
genomförandet av territoriella planer för 
en rättvis omställning.

3. Utarbetandet, utvecklingen, 
genomförandet och utvärderingen av 
territoriella planer för en rättvis 
omställning ska ske med deltagande av 
alla relevanta parter, näringslivets och 
arbetsmarknadens organisationer, 
företrädare för det civila samhället, 
experter, utbildnings- och 
forskningsinstitutioner, arbetsgivare, 
bland annat i berörda industrisektorer, 
arbetstagargrupper och lokalt förankrade 
organisationer, samt andra relevanta 
parter, via meningsfullt offentligt samråd 
och deltagande, i enlighet med artikel [6] i 
förordning (EU) [new CPR]. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning samt relevanta handlingar 
om urvalet av verksamheter ska 
offentliggöras.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Planen ska erbjuda möjligheter att 
ytterligare stärka motståndskraftiga 
lokala ekonomier, lokala leveranskedjor 
och omlokaliseringsinsatser.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Territoriella planer för en rättvis 
omställning ska vara förenliga med de 
territoriella strategier som avses i artikel 
[23] i förordning (EU) [new CPR], med 
relevanta strategier för smart 

Territoriella planer för en rättvis 
omställning ska vara förenliga med de 
territoriella strategier som avses i artikel 
[23] i förordning (EU) [new CPR], med 
relevanta strategier för smart 
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specialisering, de nationella energi- och 
klimatplanerna och den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter.

specialisering, de nationella energi- och 
klimatplanerna, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, unionens åtagande 
enligt Parisavtalet att begränsa den 
globala temperaturökningen till 1.5 °C 
över förindustriell nivå samt FN:s mål för 
hållbar utveckling.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För outputindikatorer ska 
utgångsvärdet fastställas till noll. Delmålen 
för 2024 och målen för 2029 ska vara 
kumulativa. Målen får inte revideras efter 
det att en begäran om programändring som 
lämnats in i enlighet med artikel [14.2] i 
förordning (EU) [new CPR] har godkänts 
av kommissionen.

2. För outputindikatorer, som bör 
omfatta de hållbarhetsindikatorer som 
anges i förordning (EU) 2019/2088, ska 
utgångsvärdet fastställas till noll. Delmålen 
för 2024 och målen för 2029 ska vara 
kumulativa. Målen får inte revideras efter 
det att en begäran om programändring som 
lämnats in i enlighet med artikel [14.2] i 
förordning (EU) [new CPR] har godkänts 
av kommissionen.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska inrätta en 
plattform för en rättvis omställning för att 
möjliggöra utbyte av bästa praxis i alla 
berörda regioner och sektorer. Detaljerna 
om plattformens funktionssätt, bland 
annat om medlemskap, budget och 
styrmekanismer, ska antas genom en 
genomförandeakt.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
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Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen, på grundval av 
granskningen av den slutliga 
prestationsrapporten för programmet, drar 
slutsatsen att minst 65 % av det fastställda 
målet för FRO-medlen inte har uppnåtts för 
en eller flera av output- eller 
resultatindikatorerna, får den göra 
finansiella korrigeringar i enlighet med 
artikel [98] i förordning (EU) [new CPR] 
genom att minska stödet från FRO till den 
berörda prioriteringen i proportion till vad 
som uppnåtts.

Om kommissionen, på grundval av 
granskningen av den slutliga 
prestationsrapporten för programmet, drar 
slutsatsen att minst 75 % av det fastställda 
målet för FRO-medlen inte har uppnåtts för 
en eller flera av output- eller 
resultatindikatorerna, ska den göra 
finansiella korrigeringar i enlighet med 
artikel [98] i förordning (EU) [new CPR] 
genom att minska stödet från FRO till den 
berörda prioriteringen i proportion till vad 
som uppnåtts.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 8.4 ska ges till 
kommissionen tills vidare med verkan från 
och med [den dag då denna förordning 
träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.3 och 8.4 
ska ges till kommissionen tills vidare med 
verkan från och med [den dag då denna 
förordning träder i kraft].

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 8.4 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 

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.3 och 8.4 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 
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akter som redan har trätt i kraft. akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 8.4 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.3 och 8.4 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Översynsklausul

Senast i slutet av halvtidsöversynen av 
nästa fleråriga budgetram ska 
kommissionen se över genomförandet av 
FRO och bedöma om det är lämpligt att 
ändra dess tillämpningsområde i 
överensstämmelse med eventuella 
ändringar i förordning 2020/... 
[taxonomiförordningen], unionens 
klimatmål enligt förordning (EU) 2020/… 
[europeisk klimatlag] och utvecklingen 
när det gäller genomförandet av 
handlingsplanen för hållbar finansiering. 
På grundval av detta ska kommissionen 
tillställa Europaparlamentet och rådet en 
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rapport som får åtföljas av 
lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
medlemsstat får mer än 2 miljarder euro. 
De belopp som överstiger 2 miljarder euro 
per medlemsstat omfördelas i proportion 
till anslagen till alla övriga medlemsstater. 
I enlighet med detta görs en ny beräkning 
av medlemsstaternas andelar.

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
medlemsstat får mer än 20 % av de totala 
anslagen. De belopp som överstiger 20 % 
av de totala anslagen per medlemsstat 
omfördelas i proportion till anslagen till 
alla övriga medlemsstater. I enlighet med 
detta görs en ny beräkning av 
medlemsstaternas andelar.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1 – Referens: artikel 7.2 a – led 1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1. Huvuddragen i den förväntade 
omställningsprocessen till en klimatneutral 
ekonomi, i linje med målen i de nationella 
energi- och klimatplanerna och andra 
befintliga omställningsplaner, med en 
tidsplan för att upphöra eller minska typer 
av verksamhet som kol- och 
brunkolsbrytning och kolkraftverk.

1.1. Huvuddragen i den förväntade 
omställningsprocessen till en klimatneutral 
ekonomi, i linje med målen i de nationella 
energi- och klimatplanerna och andra 
befintliga omställningsplaner, med en 
tydlig tidsplan för att fasa ut fossila 
bränslen eller växthusgasintensiva 
industrier i de berörda territorierna senast 
2050.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led 2.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1. Bedömning av de ekonomiska, 
sociala och territoriella konsekvenserna av 

2.1. Bedömning av de ekonomiska, 
sociala, jämställdhetsrelaterade och 
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omställningen till en klimatneutral 
ekonomi

territoriella konsekvenserna av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led 2.1 – Referens: artikel 7.2 c – Textfält [12000]

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Identifiering av de ekonomiska aktiviteter 
och de industrisektorer som påverkas, 
uppdelat på

Identifiering av de ekonomiska aktiviteter 
och de industrisektorer som påverkas, 
uppdelat på

– sektorer på tillbakagång, som förväntas 
upphöra eller göra stora nedskärningar i sin 
verksamhet med koppling till 
omställningen, med en tidsplan, och

– sektorer på tillbakagång, som förväntas 
upphöra eller göra stora nedskärningar i sin 
verksamhet med koppling till 
omställningen, med en tydlig tidsplan, och

– sektorer i omvandling, som förväntas 
ställa om sin verksamhet, sina processer 
och sin produktion.

– sektorer i omvandling, som förväntas 
ställa om sin verksamhet, sina processer 
och sin produktion.

För var och en av de två sektorerna: För var och en av de två sektorerna:

Förväntade förluster av arbetstillfällen och 
behov av omskolning, med beaktande av 
kompetensprognoser.

Förväntade förluster av arbetstillfällen och 
behov av omskolning, med beaktande av 
kompetensprognoser och ett 
jämställdhetsperspektiv.

Potential för ekonomisk diversifiering och 
utvecklingsmöjligheter.

Potential för ekonomisk diversifiering och 
utvecklingsmöjligheter, med ett 
jämställdhetsperspektiv.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led 2.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3a. Samråd med parter 
Referens: Artikel 7.2 fa 
– Förteckning över de relevanta parter, 
däribland näringslivets och 
arbetsmarknadens organisationer, 
företrädare för det civila samhället och 
experter, som hörts i den berörda 
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regionen eller det berörda landet. 

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led 2.4 – Referens: artikel 7.2 g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Typ av insatser som planeras och 
hur de förväntas bidra till att mildra 
effekterna av klimatomställningen.

- Typ av insatser som planeras, deras 
lönsamhet och hur de förväntas bidra till 
att mildra effekterna av 
klimatomställningen.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led 2.4 – Referens: artikel 7.2 h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fylls i endast om stöd ges till produktiva 
investeringar i andra än små och 
medelstora företag:

Fylls i endast om stöd ges till produktiva 
investeringar i andra än små och 
medelstora företag:

- En fullständig förteckning över 
sådan verksamhet och sådana företag, och 
för var och en av dem belägg för att det 
finns behov av sådant stöd genom en 
gapanalys som visar att de förväntade 
förlusterna av arbetstillfällen skulle 
överstiga det förväntade antalet nya 
arbetstillfällen om investeringen inte 
gjordes.

- En vägledande förteckning över 
sådan verksamhet och sådana företag, och 
för var och en av dem belägg för att det 
finns behov av sådant stöd genom en 
gapanalys som visar att de förväntade 
förlusterna av arbetstillfällen skulle 
överstiga det förväntade antalet nya 
arbetstillfällen om investeringen inte 
gjordes.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led 2.4 – Referens: artikel 7.2 i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fylls i endast om stöd ges till investeringar 
för att minska växthusgasutsläppen från 
sådan verksamhet som förtecknas i bilaga I 
till direktiv 2003/87/EG.

Fylls i endast om stöd ges till investeringar 
för att minska växthusgasutsläppen från 
sådan verksamhet som förtecknas i bilaga I 
till direktiv 2003/87/EG.
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- En fullständig förteckning över 
sådana typer av verksamhet som ska få 
stöd och belägg för att de bidrar till 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi och att investeringarna leder till 
en betydande minskning av 
växthusgasutsläppen, så att dessa hamnar 
betydligt lägre än de relevanta riktmärken 
som används för gratis tilldelning i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG, under 
förutsättning att investeringarna är 
nödvändiga för att skydda ett stort antal 
arbetstillfällen.

- En vägledande förteckning över 
sådana typer av verksamhet som ska få 
stöd och belägg för att de bidrar till 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi och att investeringarna leder till 
en betydande minskning av 
växthusgasutsläppen, så att dessa hamnar 
betydligt lägre än de relevanta riktmärken 
som används för gratis tilldelning i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG, under 
förutsättning att investeringarna är 
nödvändiga för att skydda ett stort antal 
arbetstillfällen.
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