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Ændringsforslag 59
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Forslag til forordning
-

Forslag til forkastelse

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer 
Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at foreslå 
forkastelse af Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 60
Sirpa Pietikäinen

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 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, 
samtidig med at der undgås forringelse af 
miljøet og ikke forårsages betydelige 
skader på noget økosystem, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
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tilsvarende absorptioner, hvor der er 
lukkede kredsløb af ressourcer og 
emissioner, hvor ressourceeffektiviteten 
beregnes til 10 gange det nuværende 
niveau, og hvor affald designes ud fra 
produkter og økonomien.

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

Or. en

Ændringsforslag 61
Marek Belka

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, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og FN's mål 
for bæredygtig udvikling ved at 
koncentrere Unionens finansiering om 
grønne målsætninger, samtidig med at den 
sociale og økonomiske bæredygtighed i 
EU ikke undermineres. 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 
udfordringer ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.
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__________________ __________________
11 COM(2019)0640 af 11.12.2019. 11 COM(2019)0640 af 11.12.2019.
12 COM(2020)0021 af 14.1.2020. 12 COM(2020)0021 af 14.1.2020.

Or. en

Ændringsforslag 62
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen

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 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 til at 
tackle de økonomiske og sociale og 
regionale udfordringer og divergenser ved 
omstillingen til en bæredygtig, 
klimaneutral, socialt afbalanceret og 
inkluderende cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

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

Or. en
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Ændringsforslag 63
Eero Heinäluoma

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 og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger og målsætningerne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. 
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.

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

Or. en

Ændringsforslag 64
Eva Maydell, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 1
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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 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 energiomstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

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

Or. en

Ændringsforslag 65
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Efter præsentationen af 
Kommissionens prioriteter i begyndelsen 
af regeringsperioden har EU og den 
øvrige verden været ramt af covid-19-
pandemien og dens sundhedsmæssige og 
økonomiske følger. Det bør føre til en 
revurdering af disse målsætninger på kort 
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og mellemlang sigt og til, at man som 
prioritet fastsætter at styrke den 
hensygnende økonomi som følge af 
pandemien og de sundhedsmæssige og 
sociale kriser, den har affødt. I lyset af 
dette bør man prioritere økonomisk 
udvikling og jobskabelse.

Or. es

Ændringsforslag 66
Sirpa Pietikäinen

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 målesætningen 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 klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. For at opfylde disse 
målsætninger er det afgørende at sikre, at 
benchmarks og indikatorer for måling af 
fremskridt for programmer, der 
finansieres af FRO, har det rette 
ambitionsniveau med henblik på opnåelse 
af målet. Dette kræver ikke-lineære, 
eksponentielle forbedringer af 
omstillingsindsatsen og en videnskabeligt 
baseret backcasting-tilgang for at øge 
ambitionsniveauet med henblik på at 
undgå tabte investeringer og "lock-in"-
effekter i økonomien. 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 
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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.

Or. en

Ændringsforslag 67
Eva Maydell

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 målesætningen 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 

(2) Omstillingen til en bæredygtig, 
klimaneutral og cirkulær økonomi er en af 
Unionens vigtigste politikmålsætninger. 
Den 12. december 2019 godkendte Det 
Europæiske Råd målesætningen 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 
energiomstillingen medfører større sociale 
og økonomiske virkninger for de regioner, 
der er stærkt afhængige af faste 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 
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regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

forskelle mellem regionerne, hvilket er til 
skade for målsætningerne om social, 
økonomisk og territorial samhørighed. 
Medlemsstaterne bør få den fornødne tid 
til at opnå de bedst mulige resultater i 
overensstemmelse med EU-målsætningen 
om kulstofneutralitet inden 2050 og for at 
forhindre, at regioner sakker bagud.

Or. en

Ændringsforslag 68
Frances Fitzgerald

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 målesætningen 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 

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Dette vil kræve betydelige nye 
investeringer, særlig i nye og innovative 
teknologier. 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 
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territorial samhørighed. målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 69
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

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 målesætningen 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 klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen 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, 
drivhusgasintensive industrier, eller de 
industrier, hvis produkter påvirkes af 
omstillingen til klimaneutralitet i EU. 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.

Or. en
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Ændringsforslag 70
Marek Belka

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 målesætningen 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 klimaneutral, 
cirkulær og globalt konkurrencedygtig 
økonomi er en af Unionens vigtigste 
politikmålsætninger. Den 12. december 
2019 godkendte Det Europæiske Råd, 
f.eks. gennem den nye grønne pagt, 
målesætningen 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.

Or. en

Ændringsforslag 71
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 2
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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 målesætningen 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, socialt afbalanceret og 
inkluderende cirkulær økonomi er en af 
Unionens vigtigste politikmålsætninger. 
Den 12. december 2019 godkendte Det 
Europæiske Råd målesætningen 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.

Or. en

Ændringsforslag 72
Clara Ponsatí Obiols

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 

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er obligatorisk og en af 
Unionens vigtigste politikmålsætninger. 
Den 12. december 2019 godkendte Det 
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Råd målesætningen 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.

Europæiske Råd målesætningen 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.

Or. en

Ændringsforslag 73
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

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 målesætningen 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 

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen 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, udfordringer, men også 
skader for alle på mellemlang sigt, vil ikke 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 74
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Mens covid-19-pandemien har 
medført hidtil usete sociale og 
arbejdsløshedsmæssige udfordringer i 
EU, bør mekanismen for en retfærdig 
omstilling, samtidig med at den 
europæiske grønne pagts målsætninger 
opfyldes, de næste to år balancere mellem 
håndtering af initiativer i den grønne pagt 
og håndtering af sociale økonomiske 
konsekvenser for ikke at forstærke sociale 
og arbejdsløshedsmæssige risici og 
forskelle mellem regionerne.

Or. en

Ændringsforslag 75
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil
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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 
acceptabel for alle og som slutmål bidrage 
til EU's økonomiske udvikling med 
bevarelse af dets grundlæggende 
principper, nemlig politikkerne omkring 
det indre marked. 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 og af den grund 
tage hensyn til de personer, som er mest 
berørte af disse politikker, nemlig de unge 
og de ældre. Unionens budget spiller i den 
forbindelse en vigtig rolle.

Or. es

Ændringsforslag 76
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

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 
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. Målet med den 
kontrollerede og retfærdige omstilling er 
at undgå økonomisk tilbagegang i de mest 
udsatte regioner, samtidig med at udsigten 
til økonomisk udvikling i disse regioner 
ikke undermineres. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.
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Or. en

Ændringsforslag 77
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen

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, bæredygtig og 
socialt inkluderende, respektere 
arbejdstagerrettigheder fuldt ud og 
forhindre arbejdsløshed og 
socioøkonomisk marginalisering. Derfor 
skal både Unionen og medlemsstaterne 
tage hensyn til dens økonomiske, sociale 
og regionale konsekvenser lige fra starten 
og anvende alle mulige instrumenter til at 
afbøde de negative konsekvenser. 
Unionens budget bør i den forbindelse 
spille en vigtig rolle.

Or. en

Ændringsforslag 78
Marek Belka

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, inkluderende 
og socialt acceptabel for alle samt bidrage 
til skabelse af arbejdspladser af høj 
kvalitet og udryddelse af fattigdom. 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 
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spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

Or. en

Ændringsforslag 79
Eva Maydell, Lídia Pereira

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 
acceptabel for alle under hensyntagen til 
økonomisk effektivitet, energisikkerhed og 
energi til overkommelige priser. 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.

Or. en

Ændringsforslag 80
Clara Ponsatí Obiols

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 
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 og fremme stabil 
beskæftigelse af høj kvalitet. Unionens 
budget spiller i den forbindelse en vigtig 
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rolle.

Or. en

Ændringsforslag 81
Eero Heinäluoma

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 reducere uligheder, 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.

Or. en

Ændringsforslag 82
Frances Fitzgerald

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 
acceptabel for alle Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske, miljømæssige 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.

Or. en
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Ændringsforslag 83
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

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 
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 under hensyntagen 
til, at Unionens budget kommer fra 
europæiske skatteydere.

Or. en

Ændringsforslag 84
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Omstillingen til en kulstofneutral 
økonomi er også en mulighed for at skabe 
flere arbejdspladser. I henhold til 
Kommissionens gennemgang af den 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
udvikling i Europa i 2019 vil omstillingen 
til en kulstofneutral økonomi øge antallet 
af tilgængelige arbejdspladser. Inden 
2030 forventes omstillingen at skabe 
yderligere 1,2 mio. arbejdspladser i EU 
oven i de 12 mio. nye arbejdspladser, der i 
forvejen forventes. I henhold til 
Kommissionen kan omstillingen mindske 
den igangværende jobpolarisering, der 
skyldes automatisering og digitalisering, 
ved også at skabe job i den midterste del 
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af skalaen for fordeling af løn og 
færdigheder, navnlig inden for byggeri og 
fremstilling.

Or. en

Ændringsforslag 85
Clara Ponsatí Obiols

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Omstillingen vil medføre 
digitalisering af adskillige brancher og 
produktionsprocesser. Unionen er 
forpligtet til at sikre, at ingen medlemsstat 
eller virksomhed udnytter en sådan 
digitalisering til at underminere 
borgernes grundlæggende rettigheder og 
friheder.

Or. en

Ændringsforslag 86
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

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 

(4) Den retfærdige omstilling bør 
være en horisontal politiktilgang i den nye 
flerårige finansielle ramme for 2021-2027 
og dermed finansieres tilstrækkeligt. Som 
fastsat i den europæiske grønne pagt og 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa bør en mekanisme for retfærdig 
omstilling ikke anses for et selvstændigt 
finansieringsinstrument, men supplere de 
øvrige foranstaltninger under den næste 
flerårige finansielle ramme for perioden 
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sociale målsætninger på regionalt plan. 2021-2027 og dermed sikre en retfærdig 
omstilling for alle til klimaneutralitet. Den 
bør bidrage til at tackle de sociale, 
økonomiske og regionale konsekvenser af 
at gøre Unionen klimaneutral ved at samle 
EU-budgettets udgifter til klimarelaterede 
og sociale målsætninger på regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 87
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Forslag til forordning
Betragtning 4

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 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 
samt dets bidrag til en robust og 
bæredygtig økonomi, grønne 
arbejdspladser og positive effekter for 
folkesundheden.

Or. en

Ændringsforslag 88
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske (4) Som fastsat i den europæiske 
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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.

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. 
Den grønne pagt må ikke resultere i 
yderligere uforholdsmæssige finansielle 
byrder for den europæiske industri og 
SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 89
Carmen Avram

Forslag til forordning
Betragtning 4

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 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, særlig under 
hensyntagen til de områder og 
medlemsstater, der er mest berørt af 
energimiksomstillingen, og samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 90
Sirpa Pietikäinen
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Forslag til forordning
Betragtning 4

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 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 inden 2050 og 
opfylde alle Unionens andre 
miljømålsætninger ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 91
Sirpa Pietikäinen

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 
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 

(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 ved at sikre 
optaget af nye og innovative bæredygtige 
offentlige og private projekter og andre 
bestræbelser, der kan gøre den lokale 
økonomi, arbejdsliv og privatliv og private 
virksomheder klimaneutrale, cirkulære, 
giftfri og bæredygtige i andre 
miljøaspekter. I overensstemmelse med 
den specifikke målsætning for FRO bør 
foranstaltninger, der støttes af FRO, 
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og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

bidrage direkte til at afbøde virkningerne af 
omstillingen ved at finansiere 
diversificering og modernisering af den 
lokale økonomi og afbøde de negative 
konsekvenser for beskæftigelsen gennem 
uddannelse, omskoling og finansiering af 
arbejdskrævende projekter, der skaber nye 
arbejdspladser, såsom bæredygtigt byggeri 
og projekter til grøn infrastruktur. 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].

Or. en

Ændringsforslag 92
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen

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 
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 

(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 forhindre og med succes 
håndtere de sociale, miljømæssige, 
økonomiske og regionale udfordringer 
ved klimaomstillingen ved at støtte de mest 
berørte territorier, lokalsamfund og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde de sociale, miljømæssige, 
økonomiske og regionale virkninger af 
omstillingen ved at finansiere 
diversificering og modernisering af den 
lokale økonomi og afbøde de negative 
konsekvenser for beskæftigelsen gennem 
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[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

specifikke tiltag til sikring af ansattes 
lønninger, livskvalitet og uddannelse samt 
ved at høre alle relevante interessenter og 
skabe bevidsthed i god tid inden 
planlægning af implementeringen af den 
territoriale plan for retfærdig omstilling. 
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].

Or. en

Ændringsforslag 93
Marek Belka

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 
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].

(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 
stræbe efter at skabe synergier og 
komplementaritet med de to andre søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling. 
Formålet med FRO er at afbøde de 
negative virkninger af klimaomstillingen 
ved at støtte de mest berørte territorier og 
den pågældende arbejdsstyrke, samtidig 
med at EU's globale konkurrenceevne og 
sociale og økonomiske banebrydende 
dagsorden forbedres. I overensstemmelse 
med den specifikke målsætning for FRO 
bør foranstaltninger, der støttes af FRO, 
bidrage direkte til at afbøde virkningerne 
af omstillingen ved at 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 
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anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 94
Frances Fitzgerald

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 
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].

(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 
stræbe efter at supplere og udvikle 
synergier med andre søjler i mekanismen 
for retfærdig omstilling for at sikre, at alle 
tre søjler arbejder i samme retning. 
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 
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].

Or. en
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Ændringsforslag 95
Eva Maydell, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd

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 
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].

(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 den retfærdige 
energiomstilling ved at finansiere 
diversificering og modernisering af den 
lokale økonomi og afbøde de negative 
konsekvenser for beskæftigelsen, 
opkvalificering eller rekvalificering af den 
lokale arbejdsstyrke. 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].

Or. en

Ændringsforslag 96
Markus Ferber

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 

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 



AM\1206333DA.docx 29/100 PE652.545v01-00

DA

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 
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].

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 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi, afbøde de negative 
konsekvenser for beskæftigelsen og 
genskabe regionens langsigtede 
konkurrenceevne. 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].

Or. en

Ændringsforslag 97
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

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 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 

(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 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
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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].

negative konsekvenser for beskæftigelsen 
som følge af den grønne pagt. 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].

Or. en

Ændringsforslag 98
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Fonden for Retfærdig Omstilling 
(FRO) forfølger et specifikt mål om 
kulstofneutralitet inden 2050, og dette mål 
kræver et passende finansieringsniveau. 
Denne finansiering bør være uafhængig 
af EU's struktur- og investeringsfonde. 
FRO bør finansieres som del af en styrket 
flerårige finansiel ramme for 2021-2027 
med nye egne ressourcer og kapacitet til 
at støtte Europas økonomiske 
genopretning.

Or. pt

Ændringsforslag 99
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
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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.

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 30 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 100
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 6

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 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.

Or. pt

Ændringsforslag 101
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru
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Forslag til forordning
Betragtning 6

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 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. Frivillige 
overførsler af midler, der vedtages af hver 
medlemsstat, fra EFRU og ESF+, vil 
supplere opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 102
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 6

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 

(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 
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skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
kan overføres fra andre fonde, der dækkes 
af forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser], bør bidrage fuldt 
ud til opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 103
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 6

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 og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen på baggrund 
af EU's klassificering, særlig princippet 
om "ikke at gøre væsentlig skade". 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.

Or. en

Ændringsforslag 104
Eero Heinäluoma

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 og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør samhørighedspolitikken 
og 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, og de er derfor en 
vigtig hjælp til fokusering af 
samhørighedsfonde i retning af støtte til 
EU's klimamål.

Or. en

Ændringsforslag 105
Carmen Avram

Forslag til forordning
Betragtning 6

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 

(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 
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skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, i henhold til 
de udviklingsbehov, der afdækkes på 
regionalt og lokalt niveau i de nationale 
retfærdige omstillingsplaner, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 106
Marek Belka

Forslag til forordning
Betragtning 6

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 25 % 
af Unionens budgetudgifter skal bidrage til 
klimamålene. Midler, der overføres fra 
EFRU og ESF+, vil bidrage fuldt ud til 
opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 107
Bogdan Rzońca

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) På baggrund af Den Europæiske 
Investeringsbanks retningslinjer skal 
finansiering tillades for op til 75 % af de 
forventede omkostninger til et projekt, der 
støttes af FRO.

Or. en

Ændringsforslag 108
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) FRO's midler bør svare til dets 
ambitiøse mål. For at nå dem bør FRO 
være en komplet fond, der er udstyret med 
en markant og tilstrækkelig finansiel 
tildeling, som er uafhængig af andre EU-
struktur- og investeringsfondes 
tildelinger. Adgangen til FRO bør ikke 
være betinget af overførsler fra andre 
fonde. FRO's midler vil dog i sig selv ikke 
være tilstrækkelige til at tackle alle 
udfordringerne i forbindelse med en 
retfærdig og inkluderende omstilling til 
klimaneutralitet. Af denne grund bør 
midlerne fra FRO supplere de midler, der 
er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, men de skal 
under ingen omstændigheder erstatte 
finansieringsordningerne til investering i 
samhørighed, og etableringen af FRO må 
ikke føre til nedskæringer i eller 
obligatoriske overførsler fra andre fonde, 
der dækkes af forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], 
hvorved færdiggørelsen af politikker og 
målsætninger sikres. Tildeling af fonde til 
FRO må ikke være på bekostning af 
regioner, der ikke drager fordel af dem, 
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da det ville øge de strukturelle forskelle.

Or. en

Ændringsforslag 109
Carmen Avram

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 supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, der bør bevares 
som et særskilt og separat 
investeringsinstrument, der har bevist sit 
værd for mange EU-regioner. Endvidere 
bør FRO og tildelingerne fra 
samhørighedsfonde undgå at øge 
forskellene mellem EU-medlemsstaterne, 
især under og efter covid-19-krisen.

Or. en

Ændringsforslag 110
Roberts Zīle

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 supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, men uden en 
obligatorisk overførsel af EFRU-fonde til 
FRO's investeringsramme. 
Medlemsstaterne bør afsætte en del af 
EFRU-fondene til den økonomiske 
genoplivning af regioner, der er påvirket 
af omstillingen, som et supplement til den 
sociale støtte, der ydes af FRO.

Or. en
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Ændringsforslag 111
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere

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 supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, men bør på ingen 
måde erstatte sådanne investeringer og 
særligt finansiering fra Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Or. en

Ændringsforslag 112
Marek Belka

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) FRO's midler bør øges markant og 
supplere de midler, der er til rådighed 
under samhørighedspolitikken, med 
henblik på at håndtere EU's ambitiøse 
målsætninger. Etableringen af FRO bør 
ikke føre til nedskæringer eller overførsler 
fra andre fonde såsom den nye forordning 
om fælles bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 113
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher
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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 supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikkens instrumenter 
samt alle andre relevante 
finansieringsinstrumenter på EU-plan og 
nationalt plan, der er målrettet de sårbare 
sektorer, og bør ikke føre til nedskæringer 
eller obligatoriske overførsler fra EU-
fonde, der er dækket af forordning (EU) 
.../... [den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 114
Enikő Győri

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 kan supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken. Oprettelsen af 
FRO bør ikke føre til nedskæringer i eller 
overførsler fra de fonde, der er omfattet af 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 115
Marek Belka

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) De yderligere midler til Unionens 
budget til finansiering af FRO og dets 
ambitiøse målsætninger bør komme fra en 
kurv af Unionens egne nye midler, 
herunder mekanismer og skatter, der vil 
have en fordelagtig indvirkning på den 
retfærdige omstilling, såsom indtægter fra 
en CO2-grænsetilpasningsmekanisme og 
indtægter fra emissionshandelssystemet, 
men også fra beskatning af digitale 
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 116
Carmen Avram

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For at sikre, at Fonden for 
Retfærdig Omstilling kan leve op til de 
ekstraordinære udfordringer, som Europa 
står over for, skal den udvides med 
yderligere nye, egne midler, der bør 
komme fra nye skatter såsom en digital 
EU-skat og beskatning af den finansielle 
sektor. Især bør Europa foreslå en digital 
EU-skat inden årets udgang.

Or. en

Ændringsforslag 117
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8
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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, 
klimaneutral, socialt afbalanceret og 
inkluderende økonomi er en udfordring for 
alle medlemsstater. Alle medlemsstater og 
regioner har dog ikke samme 
udgangspunkt og behov, hvilket medfører, 
at nogle af dem vil være langt mere udsat 
for sociale og økonomiske risici. 
Omstillingen 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 behov og evne 
til at finansiere de nødvendige 
investeringer for at klare de sociale, 
økonomiske og regionale udfordringer 
ved en retfærdig og inkluderende 
omstilling til klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 118
Carmen Avram

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 

(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 
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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.

mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. Der bør også lægges særlig vægt på 
de medlemsstater, der er stærkt afhængige 
af energi fra atomkraftværker, som ikke 
kan lukkes på én dag, og investeringer i 
nuklear forskning og affaldshåndtering 
skal fortsætte. 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.

Or. en

Ændringsforslag 119
Eva Maydell

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 klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Der vil være behov for 
målrettet støtte til de regioner, der på 
nuværende tidspunkt er stærkt afhængige 
af faste 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 hele Unionen, men 
fordelingen af dens finansielle midler bør 
afspejle omstillingens udgangspunkt, 
afhængigheden af faste fossile 
brændstoffer i energimikset og 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at lette 
omstillingen til klimaneutralitet og et 
bæredygtigt Europa.

Or. en
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Ændringsforslag 120
Sirpa Pietikäinen

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 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 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. 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 inden 
2050.

Or. en

Ændringsforslag 121
Marek Belka

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 

(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 
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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.

mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. Derfor bør ingen medlemsstater 
eller borgere overlades til sig selv. 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.

Or. en

Ændringsforslag 122
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

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 klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
afhængige, eller som indtil for nylig har 
været 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.

Or. es

Ændringsforslag 123
Bogdan Rzońca

Forslag til forordning
Betragtning 8
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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 klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer og 
i mindre omfang 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.

Or. en

Ændringsforslag 124
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Der skal tages omhyggeligt hensyn 
til det faktum, at nogle regioner er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer, når de 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
og gennemførelsen af deres projekter 
planlægges, for at forhindre yderligere 
sociale, økonomiske og regionale forskelle 
som følge af arbejdsløshed og fattigdom i 
Unionen. De nødvendige midler skal 
tildeles til uddannelse af medarbejdere, 
der påvirkes direkte eller indirekte af disse 
programmer.

Or. en
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Ændringsforslag 125
Sirpa Pietikäinen

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 
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.

(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 EU's 
klassificering for bæredygtig finansiering, 
herunder princippet om "ikke at gøre 
væsentlig skade". 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, samtidig med at de ikke skader 
andre miljømålsætninger i EU's 
klassificeringsforordning og er i 
overensstemmelse med princippet om 
"ikke at gøre væsentlig skade". For 
sektorer i tilbagegang, såsom 
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, 
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samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, jernbaneforbindelser og 
højhastighedstog, energinetværk såsom 
intelligente net og supernet, forudsat at 
sådanne foranstaltninger hjælper med at 
afbøde de negative bivirkninger af en 
omstilling til og bidrager til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi. Teknisk 
bistand skal udvides i form at lokale og 
nationale virksomhedskuvøser og 
projektvuggestuer, der samler ydere af 
finansiering og projektpromotere. Disse 
virksomhedskuvøser bør især fremme 
forskellige startup-virksomheder, 
offentlige og private partnerskaber og 
disruptive teknologier og servicemodeller 
for at hjælpe disse projektforslag med at 
modne, så de kan modtage finansiering på 
nationalt niveau og EU-niveau.

__________________ __________________
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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 126
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

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 

(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 
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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 
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.

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 først og 
fremmest afbøde negative økonomiske og 
samfundsmæssige virkninger af 
miljøomstillingen samt bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. Investeringer i 
overgangsenergikilder såsom naturgas 
skal være berettiget til støtte, hvis sådanne 
investeringer fører til en markant 
reduktion af drivhusgasemissioner og 
tillader brug af vedvarende gas som et 
bæredygtigt alternativ. For sektorer i 
tilbagegang, såsom 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. Det er også nødvendigt at yde 
støtte til industrielle fabrikker og 
industriparker i deres indsats for at 
tilpasse deres områder til nye bæredygtige 
aktiviteter.
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__________________ __________________
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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 127
Marek Belka

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 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 

(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 
gradvis omstilling til en socialt 
afbalanceret, innovativ, økonomisk 
bæredygtig, klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer med høje CO2-
emissionsniveauer, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til den gradvise udfasning af 
aktiviteten og den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen, samtidig med at der 
samarbejdes med arbejdsmarkedets 
parter, fagforeninger og andre 
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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.

interessenter med henblik på at finde en 
afbalanceret, men ambitiøs tidsramme for 
disse handlinger. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme aktiviteter med lavere 
kulstofemissioner gennem indførelse af 
nye teknologier, nye processer, nye 
produkter eller, under særlige 
omstændigheder, billig 
lavemissionsenergi, 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 kvalificeret 
beskæftigelse opretholdes og styrkes, en 
forringelse af miljøet undgås og EU's 
globale konkurrenceevne styrkes. 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 konkurrencedygtig, 
bæredygtig, klimaneutral, 
konkurrencedygtig 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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 128
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen
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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 
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.

(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 prioritere dem, der støtter 
mennesker, arbejdstagere, samfund og de 
lokale økonomier og er bæredygtige på 
mellemlangt og lang sigt og 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, socialt 
afbalanceret og inkluderende cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer, gas, olie eller udvinding 
af disse faste fossile brændstoffer, bør 
støtten knyttes til udfasningen af 
aktiviteten på baggrund af en klart 
defineret køreplan, der er godkendt af alle 
interessenter, herunder de berørte 
medarbejdere og lokalsamfund, 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 2040, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
maksimerer samfunds fordele ved 
vedvarende energi, forbedrer innovation 
og forskning inden for avancerede og 
bæredygtige teknologier, samt inden for 



PE652.545v01-00 52/100 AM\1206333DA.docx

DA

digitalisering og konnektivitet, forudsat at 
sådanne foranstaltninger forbedrer 
skabelsen af bæredygtige arbejdspladser 
af høj kvalitet, hjælper med at afbøde de 
negative socioøkonomiske effekter af en 
omstilling til 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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 129
Eero Heinäluoma

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 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 

(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 og 
levedygtige på lang sigt, idet der tages 
hensyn til alle målsætningerne i den grønne 
pagt og den europæiske søjle for sociale 
rettigheder. De finansierede projekter bør 
bidrage til en omstilling til en klimaneutral 
og cirkulær økonomi. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer 
eller udvinding af disse faste fossile 
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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.

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 og negativ 
påvirkning af de lige konkurrencevilkår 
undgås. Støtte bør kun være tilgængelig 
for virksomheder, der er levedygtige på 
langt sigt. Støtte bør også kun være 
tilgængelig for indirekte sektorer og 
arbejdspladser, der afhænger af 
værdikæden for fossile brændstoffer og 
drivhusgasintensive processer, f.eks. til 
omskoling af arbejdstagere. 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.

__________________ __________________
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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en
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Ændringsforslag 130
Eva Maydell, Enikő Győri

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 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.

(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 såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til den gradvise udfasning af 
aktiviteten og den tilsvarende negative 
påvirkning af beskæftigelsen. For så vidt 
angår omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter til 
energieffektivitet, energilagring og lavere 
kulstofemissioner 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. Gas skal 
anerkendes som en overgangsteknologi, 
der skal spille en vigtig rolle i omstillingen 
til en lavemissionsøkonomi. 
Energiforsyningssikkerheden skal 
forblive intakt gennem tekniske 
innovationer, herunder udrulningen af 
brint og andre innovative energikilder. 
Der bør også lægges særlig vægt på 
aktiviteter, der fremmer innovation og 
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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.

__________________ __________________
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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 131
Carmen Avram

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 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 

(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. Endvidere bør investeringerne 
også have de medlemsstater for øje, der er 
stærkt afhængige af energi fra 
atomkraftværker, som ikke kan lukkes på 
én dag. Investeringer i nuklear forskning 
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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.

og affaldshåndtering skal fortsætte. For 
sektorer i tilbagegang, såsom 
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.

__________________ __________________
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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 132
Markus Ferber
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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 
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.

(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 og bør støtte 
målsætningen om genskabelse af de 
berørte regioners langsigtede 
konkurrenceevne. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige og 
vækstfremmende 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 konkurrencedygtig økonomi. For 
sektorer i tilbagegang, såsom 
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.
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__________________ __________________
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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 133
Frances Fitzgerald

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 
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 

(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 og bør være i 
overensstemmelse med EU's klassificering 
for bæredygtig investering. 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 
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 
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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.

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.

__________________ __________________
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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 134
Maximilian Krah

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 – såsom 
biogasfremstilling – 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.

__________________ __________________
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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

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 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en
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Ændringsforslag 135
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) For at sikre effektive dækningskøb 
fra den private sektor skal Kommissionen 
sikre, at finansiering fra Fonden for 
Retfærdig Omstilling ikke fortrænger 
investeringer fra den private sektor, der 
fremmes gennem mekanismen for en 
retfærdig omstilling. Insisterer på, at 
offentlige og private investeringer skal 
supplere hinanden, hvor det er muligt, så 
finansiering til omstillingen til 
klimaneutralitet maksimeres.

Or. en

Ændringsforslag 136
Frances Fitzgerald

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, der er mest sårbare 
over for klimaomstillingen, bør FRO også 
dække erhvervsuddannelse, udvikling af 
nye færdigheder, opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder og 
hjælpe med at tilpasse arbejdsmarkederne 
i Unionen samt opnå nye kvalifikationer, 
der passer til den grønne økonomi, samt 
yde hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet. Der skal 
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især fokuseres på ligestilling mellem 
kønnene i forbindelse med 
beskæftigelsesmuligheder for borgere, der 
er påvirket af klimaomstillingen.

Or. en

Ændringsforslag 137
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen

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) For at beskytte de borgere og 
medarbejdere, der er mest sårbare over for 
klimaomstillingen, særligt i de mest 
berørte territorier, bør FRO også dække 
opkvalificering og omskoling af de berørte 
arbejdstagere med henblik på at hjælpe 
dem med at tilpasse sig på en bæredygtig, 
inkluderende, langsigtet og kønsmæssigt 
afbalanceret måde til nye, komplette 
beskæftigelsesmuligheder af høj kvalitet 
samt yde hjælp til jobsøgende og sikre 
deres aktive, kvalitative og bæredygtige 
inklusion på arbejdsmarkedet, samtidig 
med at der træffes foranstaltninger til at 
afbøde sociale bivirkninger såsom 
stigende bolig- og energiomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 138
Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
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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.

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. Skabelse af 
en nettobeskæftigelseseffekt med nye 
arbejdspladser af høj kvalitet bør være et 
overordnet mål for klimaomstillingen og 
mekanismen for en retfærdig omstilling, 
herunder Fonden for Retfærdig 
Omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 139
Clara Ponsatí Obiols

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) 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 og bistå dem 
i tilegnelsen af nye faglige kvalifikationer, 
også inden for digitaliseringsområdet.

Or. en

Ændringsforslag 140
Marek Belka

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er (11) For at beskytte de borgere, der er 
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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.

mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække erhvervsuddannelse, 
opkvalificering og omskoling af borgere, 
der er berørt af disse forandringer 
(særligt arbejdstagere på sådanne steder), 
med henblik på at hjælpe dem med at 
tilpasse sig nye beskæftigelsesmuligheder 
samt yde hjælp til jobsøgende og deres 
aktive inklusion på arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 141
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

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

Or. en

Ændringsforslag 142
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Covid-19-pandemien har 
forstærket FRO's betydning, hvad angår 
behovet for at styrke økonomierne i de 
regioner, der er mest berørt af 
klimaomstillingen. I kraft af den 
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indbyrdes afhængighed mellem 
klimaomstillingen og bæredygtig 
økonomisk vækst skal der være 
tilstrækkelige midler som del af FRO til at 
håndtere udfordringerne ved omstillingen 
til en klimaneutral økonomi, der er blevet 
forværret af covid-19-pandemien. 
Kommissionens meddelelse af 27. maj 
2020 "Et vigtigt øjeblik for Europa: 
Genopretning og forberedelser til den 
næste generation" foreslår, at Fonden for 
Retfærdig Omstilling øges til 40 mia. 
EUR.

Or. en

Ændringsforslag 143
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
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, 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er, 
nystartede virksomheder og iværksætteri. 
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 
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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.

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. 
Det bør sikres, at FRO forbliver i 
overensstemmelse med statsstøtteregler i 
forbindelse med den igangværende 
reform af statsstøttereglerne som del af 
Kommissionens modernisering af 
statsstøttepolitikken, samtidig med at der 
tages højde for den midlertidige EF-
rammebestemmelser for statsstøtte, der 
skal understøtte økonomien under det 
nuværende covid-19-udbrud.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ændringsforslag 144
Eva Maydell, Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
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.

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
energiomstillingen, 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. I 
regioner, hvor der som følge af 
energiomstillingen er blevet identificeret 
risici for 
elektricitetsforsyningssikkerheden, bør 
investeringer i moderniseringen af 
eksisterende energisystemer og 
konstruktion af nye miljøvenlige 
energifaciliteter støttes for at muliggøre 
en effektiv energiomstilling i de berørte 
regioner. 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 
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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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ændringsforslag 145
Marek Belka

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
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 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i alle 
virksomheder, men bør dog hovedsageligt 
koncentrere sig om SMV'er og 
mikrovirksomheder. 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 
ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de i høj grad bidrager til omstillingen 
til en konkurrencedygtig og bæredygtig 
lavemissionsøkonomi, og hvis de bidrager 
til omstillingen til, eller gennemførelsen af, 
rene energikilder eller mindsker 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 
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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.

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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ændringsforslag 146
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er med 
henblik på at hjælpe dem med at 
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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.

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 
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 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.

__________________ __________________
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).

Or. en
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Ændringsforslag 147
Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
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.

(12) For at fremme den økonomiske 
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. 
Produktive investeringer for virksomheder 
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bør ikke skævvride konkurrencen blandt 
virksomheder.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ændringsforslag 148
Maximilian Krah

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
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 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er, f.eks. 
inden for anaerob nedbrydning i 
overensstemmelse med ILUC-direktivet. 
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 
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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.

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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ændringsforslag 149
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
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 

(12) For at fremme den økonomiske 
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 bæredygtig 
beskæftigelse og høj kvalitet. For andre 
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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.

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. Enhver 
sådan investering bør anføres som sådan i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling. Disse investeringer bør være 
bæredygtige og i overensstemmelse med 
princippet om, at forureneren betaler, og 
princippet om energieffektivitet først, og 
de bør ikke anses for en mulighed for, at 
industrianlæg kan sælge overskydende 
emissionskvoter for egen vindings skyld. 
Der bør ikke investeres i anlæg til fossile 
brændstoffer. 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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ændringsforslag 150
Clara Ponsatí Obiols

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
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.

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er, 
primært de, der tilhører robuste sektorer. 
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.

__________________ __________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 

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

drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 151
Bogdan Rzońca

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
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 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer. 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 
ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de bidrager til 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 
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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.

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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ændringsforslag 152
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Statsstøtteregler bør anvendes 
fleksibelt i støtteberettigede regioner 
under omstilling med henblik på at 
fremme private investeringer. Ved at lette 
investeringer bør problemerne med 
strukturelle ændringer i de 
støtteberettigede regioner tages i 
betragtning for at sikre, at de får 
tilstrækkelig fleksibilitet til at gennemføre 
deres projekter på en socialt og 
økonomisk bæredygtig måde.

Or. en

Ændringsforslag 153
Carmen Avram

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Den planlagte revision af 
statsstøttereglerne bør tage sigte på at 
styrke og forenkle investeringskapaciteten 
inden for bæredygtige løsninger og 
konkrete redskaber for de nationale, 
regionale og lokale myndigheder, som vil 
spille en afgørende rolle i en effektiv og 
innovativ gennemførelse af den 
europæiske grønne pagt.

Or. en

Ændringsforslag 154
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) FRO bør kun sigte efter at støtte 
investeringer, der er økonomisk 
levedygtige og giver merværdi til det 
berørte territorium. Kommissionen og 
medlemsstaterne bør løbende overvåge 
levedygtigheden af investeringer, der er 
afledt af FRO.

Or. en

Ændringsforslag 155
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen

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 

(13) For at sikre fleksibilitet og 
sammenhængen i programmeringen af 
FRO-midlerne under målet om 
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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.

investeringer i beskæftigelse og vækst bør 
det være muligt for medlemsstaterne i 
samarbejde med lokale og regionale 
myndigheder, medarbejdere, sociale 
partnere, lokalsamfund, civilsamfund og 
alle relevante interessenter 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 andre 
fonde, der dækkes af forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser], dog kun hvis det er 
begrundet og med forbehold af 
opfyldelsen af disse fondes målsætninger. 
De respektive beløb, der kan overføres fra 
disse fonde, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 156
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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 

(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 
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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.

Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 157
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

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 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.

Or. pt
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Ændringsforslag 158
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru, Martin Hlaváček

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 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 styrkes med frivillig 
overførsel af 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.

Or. en

Ændringsforslag 159
Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
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 

(14) Respekt for og overholdelse af 
Unionens grundlæggende værdier såsom 
retsstatsprincippet bør være obligatorisk 
for at modtage nogen form for finansiel 
støtte fra EU-budgettet, herunder FRO. 
Medlemsstater, der drager fordel af FRO, 
bør være forpligtet til at opfylde EU's 
målsætning om klimaneutralitet inden 
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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.

2050. Støtten fra FRO bør være betinget af 
en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. Alle territorier, der står over for 
udfordringer med omstillingen til en 
klimaneutral økonomi, bør være berettiget 
til støtte. 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.

Or. en

Ændringsforslag 160
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
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 

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
og kunne måles af en effektiv 
gennemførelse af en omstillingsproces i et 
specifikt område med henblik på at opnå en 
klimaneutral økonomi inden 2040. I den 
forbindelse bør medlemsstaterne i dialog 
og tæt samarbejde, i god tid og med fuld 
gennemsigtighed, med alle relevante 
interessenter, særlig med lokale og 
regionale myndigheder, berørte 
medarbejdere, sociale partnere, 
lokalsamfund og civilsamfund og med 
støtte fra Kommissionen udarbejde 
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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.

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. 
Dette tætte samarbejde og denne høring 
bør fortsætte på alle trin i FRO-
programmerne, herunder gennemførelse 
og evaluering.

Or. en

Ændringsforslag 161
Marek Belka

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
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.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
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, herunder lokale og 
regionale myndigheder samt sociale 
partnere og repræsentanter for 
civilsamfundet på lokalt og regionalt 
niveau 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, men ikke være begrænset til, den 
eksisterende platform for kulregioner under 
omstilling og dens erfaring for at 



PE652.545v01-00 84/100 AM\1206333DA.docx

DA

muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 162
Eva Maydell, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
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.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne sammen med de 
regionale og lokale myndigheder i de 
berørte territorier som minimum på 
NUTS 2- eller 3-niveau og i tæt 
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.

Or. en

Ændringsforslag 163
Clara Ponsatí Obiols

Forslag til forordning
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
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.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
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 samt med deltagelse af de 
regionale eller lokale enheder udarbejde 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
med angivelse af omstillingsprocessen i 
overensstemmelse med deres nationale 
energi- og klimaplaner og under 
hensyntagen til deres regioners 
holdninger. 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.

Or. en

Ændringsforslag 164
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
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 

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område, der 
omfatter både mål og output- og 
resultatindikatorer og effektiv 
overvågning 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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 165
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
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.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
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 i 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet, jf. artikel 6 i 
forordning (EU) .../... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser], 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.

Or. en
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Ændringsforslag 166
Enikő Győri

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
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.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
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. 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.

Or. en

Ændringsforslag 167
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 15

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 

(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 
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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.

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 
omstillingsplaner og princippet om ikke at 
gøre væsentlig skade i EU's klassificering 
for bæredygtig finansiering, og som ikke 
hindrer omstillingen til en 
lavemissionsøkonomi eller fører til "lock 
in"-effekter eller strandede aktiver, bør 
modtage finansiel støtte fra FRO. Ingen 
aktiviteter eller programmer, der 
understøtter fortsat brug af fossile 
brændstoffer, bør være støtteberettigede. 
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.

Or. en

Ændringsforslag 168
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Betragtning 15

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 

(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 
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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.

en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter, samtidig 
med at beskæftigelsesmulighederne i de 
berørte områder bevares og 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 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. 
Planerne bør indeholde en beskrivelse af, 
hvordan interessenter og lokalsamfund 
høres under omstillingsprocessen. 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.

Or. en

Ændringsforslag 169
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15

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 

(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 
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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.

en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter, samtidig 
med at de berørte arbejdstagere beskyttes 
og skabelsen af nye, bæredygtige 
arbejdspladser af høj kvalitet udvides. 
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, 
Parisaftalen og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder. 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.

Or. en

Ændringsforslag 170
Marek Belka

Forslag til forordning
Betragtning 15

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 

(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 
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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.

brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter, samtidig 
med at der bevares eller tilbydes 
arbejdspladser i regionen med henblik på 
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 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, hvor 
det er muligt i synergi med andre 
relevante finansieringsordninger og 
‑programmer på EU-plan eller nationalt 
plan, samt 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.

Or. en

Ændringsforslag 171
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Forslag til forordning
Betragtning 15

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 

(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 inden 2050, 
navnlig med hensyn til modernisering, 
omlægning eller lukning af anlæg, der 
omfatter produktion af fossile 
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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.

brændstoffer, andre drivhusgasintensive 
aktiviteter eller aktiviteter, hvis produkter 
påvirkes af omstillingen til 
kulstofneutralitet i EU. 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.

Or. en

Ændringsforslag 172
Eva Maydell

Forslag til forordning
Betragtning 15

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 

(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 faste 
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 



AM\1206333DA.docx 93/100 PE652.545v01-00

DA

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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 173
Marek Belka

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Regioner, der ikke identificeres 
som de mest negativt påvirkede territorier, 
skal være berettigede til finansiel støtte 
under FRO i tilfælde, hvor 
virksomhedsudfordringer skyldes tiltag til 
håndtering af klimaforandringer, og være 
i stand til på ad hoc-basis at reagere på 
uforudsete omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 174
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at øge resultatorienteringen i 
brugen af midler fra FRO bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
hvis man er meget langt fra at nå de mål, 
der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO.

(16) For at øge resultatorienteringen i 
brugen af midler fra FRO bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
hvis man er meget langt fra at nå de mål, 
der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO. For at omstillingens fremskridt 
kan måles, anmodes virksomheder, der 
modtager finansiering fra FRO, om at 
indrapportere deres 
bæredygtighedspåvirkning i henhold til 
EU-direktivet om ikke-finansiel 
rapportering.

Or. en

Ændringsforslag 175
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) De programmer, der finansieres af 
FRO, skal vurderes forudgående og 
efterfølgende med metoder til 
klimasporing, naturkapitalregnskaber og 
livscyklus for at måle deres 
bæredygtighedspåvirkning på baggrund 
af harmoniserede indikatorer og 
livscyklusvurderinger. Der skal etableres 
en metode til bæredygtighedskontrol i 
overensstemmelse med investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa, på baggrund af 
hvilken promotere af projekter over en vis 
størrelse skal vurdere disse projekters 
miljømæssige, klimamæssige og sociale 
påvirkning.

Or. en
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Ændringsforslag 176
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at supplere og ændre visse 
ikkevæsentlige elementer i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for så vidt angår ændring af elementerne i 
bilag III til denne forordning vedrørende 
de fælles output- og resultatindikatorer. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning15. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og disse 
eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

udgår

__________________
15 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Ændringsforslag 177
Enikő Győri

Forslag til forordning
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at supplere og ændre visse 
ikkevæsentlige elementer i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for så vidt angår ændring af elementerne i 
bilag III til denne forordning vedrørende 
de fælles output- og resultatindikatorer. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning15. 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og disse 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(17) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning15. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og disse 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

__________________ __________________
15 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 13. 15 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Ændringsforslag 178
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at supplere og ændre visse 
ikkevæsentlige elementer i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for så vidt angår ændring af elementerne i 

(17) For at supplere og ændre visse 
ikkevæsentlige elementer i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for så vidt angår ændring af elementerne i 
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bilag III til denne forordning vedrørende de 
fælles output- og resultatindikatorer. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning15. 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og disse 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

bilag III til denne forordning vedrørende de 
fælles output- og resultatindikatorer på 
basis af de harmoniserede 
bæredygtighedsindikatorer og 
livscyklusvurderinger, der måler 
bæredygtighedspåvirkningen som fastsat i 
klassificeringsforordningen og 
oplysningsforordningen. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning15. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter modtager Europa-Parlamentet og 
Rådet navnlig alle dokumenter på samme 
tid som medlemsstaternes eksperter, og 
disse eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

__________________ __________________
15 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 13. 15 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Ændringsforslag 179
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Når denne forordning er vedtaget, 
bør FRO operationaliseres hurtigst muligt 
med henblik på at mobilisere de 
nødvendige investeringer til forfølgelse af 
dens specifikke målsætning og reagere på 
det presserende behov for at understøtte 
omstillingsregioner i en særligt svær tid 
for Europas økonomi.

Or. pt
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Ændringsforslag 180
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) Hurtig og effektiv implementering 
af FRO skal prioriteres. Til dette formål 
skal Kommissionen, med henblik på 
omkostningsbesparelser og maksimering 
af brugen af FRO og al dens økonomiske 
kapacitet til dens specifikke mål, sikre, at 
de relevante administrative processer er 
hurtige og omfatter begrænset 
bureaukrati.

Or. pt

Ændringsforslag 181
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Forslag til forordning
Betragtning 19

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 

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
bæredygtige omstilling til en klimaneutral 
økonomi, kan også i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne alene gennem 
regionale banker som afgørende 
redskaber til finansiering af en retfærdig 
økologisk omstilling i henhold til 
regionale præferencer og særegenheder. 
Eftersom målene for denne forordning 
også 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, 
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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 —

end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Or. en

Ændringsforslag 182
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

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 økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels de forskellige grader 
af afhængighed af fossile brændstoffer og 
forskellene mellem de forskellige 
territoriers udviklingsniveauer og 
beskæftigelse 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 —
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Or. en

Ændringsforslag 183
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 19

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, 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 —

Or. en


