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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet vedtog i november 2019 en beslutning om klima- og miljøkrisen i Europa 
og globalt. I januar 2020 opfordrede det til, at der blev handlet hurtigt for at bekæmpe 
klimaændringer og tackle miljømæssige udfordringer, og det støttede Kommissionens 
ambitiøse plan for bæredygtig investering med henblik på at opfylde den grønne pagt. Den 
Europæiske Union er nødt til at gennemføre den grønne pagt som sin langsigtede strategi for 
at styrke vores økonomiers og samfunds modstandsdygtighed, hvilket vil bringe nye 
bæredygtige beskæftigelsesmuligheder af høj kvalitet. Den Europæiske Union skal gøre en 
indsats for at beskytte klimaet, men også for at opnå større social og økonomisk samhørighed. 
I denne forbindelse er Fonden for Retfærdig Omstilling et vigtigt redskab til at sikre, at 
omstillingen til en klimaneutral, konkurrencedygtig økonomi sker på en retfærdig måde, hvor 
ingen lades i stikken. 

Videnskabelig dokumentation viser, at sektorerne for energieffektivitet og vedvarende energi 
skaber flere arbejdspladser end industrien for fossile brændstoffer. Allerede i 2030 vil 
udbredelsen af vedvarende teknologi gøre det muligt at kompensere for tabet af 
arbejdspladser i kulområderne, og i 2050 vil nettotilvæksten i antallet af arbejdspladser være 
fordoblet. I modsætning hertil er sektoren for fossile brændstoffer faldende og oplever i stadig 
højere grad nedlæggelser af arbejdspladser. Bekæmpelse af klimaændringer og 
miljøforringelse vil være til gavn for alle på lang sigt, også ud fra et økonomisk synspunkt, og 
skaber muligheder og udfordringer for alle på mellemlang sigt. Ikke alle regioner og 
medlemsstater vil starte deres omstilling fra samme udgangspunkt eller have samme kapacitet 
til at reagere. Derfor er det vigtigt at yde bistand og sikre tilstrækkelige budgetmidler til at 
støtte alle europæiske borgere i retning af en klimaneutral og klimaresistent, ressourceeffektiv 
og fuldt cirkulær økonomi. 

Alle regioner, herunder regioner, der i øjeblikket er stærkt afhængige af den fossile 
brændstofindustri, kan spille en aktiv og positiv rolle i energiomstillingen. Ifølge 
Kommissionens skøn1 kan kulregionerne alene opfylde 60 % af den beregnede indførelse af 
ren energiteknologi, der er nødvendig for at nå målet om kulstofneutralitet inden 2050. Derfor 
bør den økologiske omstilling også ses som en enestående mulighed for at lede regioner, der i 
øjeblikket er afhængige af faldende og ikkebæredygtige sektorer, i retning af en bedre 
økologisk og økonomisk fremtid.

Derudover har covid-19-udbruddet anskueliggjort vores økonomiske models skrøbelighed og 
manglende modstandsdygtighed samt den indbyrdes afhængighed mellem sundhed, klima og 
vores økosystemer. Covid-19-krisen fjerner ikke det faktum, at klimakrisen udgør en 
yderligere potentiel trussel mod den økonomiske stabilitet i Den Europæiske Union på lang 
sigt. Vi har derfor brug for økonomisk omstilling med en yderligere stærk social komponent 
for at sikre en retfærdig grøn omstilling.

Kommissionen forelagde i januar 2020 som en del af sin strategi for den grønne pagt en 
mekanisme for retfærdig omstilling med henblik på at yde målrettet støtte til at mobilisere 
mindst 100 mia. EUR i perioden 2021-2027 i de mest berørte regioner og på at lette 

1 Europa-Kommissionen, Det Fælles Forskningscenter, Clean energies technologies in coal regions: 
opportunities for jobs and growth, 2020, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-
11ea-95ab-01aa75ed71a1.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1
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omstillingsprocessen. Mekanismen vil skabe de nødvendige investeringer til at hjælpe 
arbejdstagere og samfund, der er afhængige af værdikæden for fossile brændstoffer. Den 
kommer oven i det væsentlige bidrag fra EU's budget gennem alle instrumenter, der er direkte 
relevante for omstillingen. Fonden for Retfærdig Omstilling er den første af denne 
mekanismes tre søjler. Den sigter mod at finansiere diversificering og modernisering af lokale 
økonomier og gøre det muligt at skabe nye beskæftigelsesmuligheder inden for 
fremtidsorienterede sektorer.

Ordføreren foreslår i denne udtalelse derfor følgende ændringer:

For det første er det vigtigt, at denne fond for retfærdig omstilling får maksimal effekt med 
hensyn til at støtte de overordnede mål i den europæiske grønne pagt, og navnlig det EU-
dækkende mål om klimaneutralitet, og det er derfor vigtigt, at det samlede beløb forhøjes. Der 
er behov for mellem 250 og 300 mia. EUR om året til omstillingen af EU's økonomi til en 
klimaneutral økonomi2. Ordføreren foreslår derfor en væsentlig forhøjelse af beløbet til 
Fonden for Retfærdig Omstilling. I betragtning af de begrænsede finansielle midler, der er til 
rådighed i den nye flerårige finansielle ramme, foreslår ordføreren en budgetbevilling til 
Fonden for Retfærdig Omstilling på 30 mia. EUR for perioden 2021-2027. Derudover bør 
fonden tildeles nye midler, navnlig nye miljøafgifter, for at sikre, at en del af omkostningerne 
ved en retfærdig omstilling deles med de mest forurenende sektorer i vores økonomier, samt 
andre bæredygtige skatter på den digitale og den finansielle sektor.

For det andet mener ordføreren, at denne fond bør bringes i overensstemmelse med Unionens 
mål om at nå nul nettoemissioner i 2040, hvilket er nødvendigt for at overholde de 
forpligtelser, der blev indgået i Paris i 2015, til at holde den globale opvarmning et godt 
stykke under 2 °C og arbejde hen imod et scenarie med 1,5 °C. Dette er et dristigt men 
realistisk mål, da teknologien og midlerne til at bringe os derhen er klar og overkommelige.

For det tredje er det for, at Fonden for Retfærdig Omstilling kan nå sit specifikke mål, vigtigt, 
at alle produktive investeringer, der skal finansieres under denne fond, opfylder de kriterier, 
der er fastsat i forordning (EU) 2020/... [klassificeringsforordningen]. Sådanne produktive 
investeringer skal være i overensstemmelse med Parisaftalen. Desuden bør virksomheder, der 
ikke er SMV'er, og som modtager støtte fra fonden, gå foran med et godt eksempel: De skal 
offentliggøre en bindende plan for opnåelse af klimaneutralitet, og de bør lade deres 
investeringer undergå en bæredygtighedsscreening for at sikre, at de ikke har skadelige 
miljømæssige, klimamæssige eller sociale virkninger. 

Endelig er ordføreren overbevist om, at det er nødvendigt at arbejde på en gennemsigtig og 
inklusiv måde for at udvikle nationale retfærdige omstillingsplaner i medlemsstaterne. 
Borgere og lokalsamfund skal inddrages i denne beslutningsproces, og en bred vifte af 
interessenter bør inddrages i forberedelsen, udviklingen og gennemførelsen af 
omstillingsprocessen. De bør gives de bedste betingelser for at bidrage og deltage effektivt i 
udvælgelsen og gennemførelsen af projekter og operationer, der finansieres. 

Omstillingen til en klimaneutral økonomi er både en udfordring og en enorm mulighed for 
alle medlemsstaterne til at omdanne deres økonomi til et bæredygtigt, stabilt, 
konkurrencedygtigt og modstandsdygtigt økonomisk system, der i højere grad er i stand til at 

2 Bruegel, How to make the European Green Deal work: https://www.bruegel.org/wp-
content/uploads/2019/11/PC-13_2019-151119.pdf.
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reagere på fremtidige kriser og sikre vores samfunds velstand. Fonden for retfærdig omstilling 
er et af instrumenterne, der kan medvirke til at gøre denne omstilling til en succes for os alle.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen om at begrænse 
stigningen i den globale temperatur til 
1,5 °C over det førindustrielle niveau 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 udfordringer og 
muligheder i forbindelse med omstillingen 
til en bæredygtig, klimaneutral og 
klimaresistent, ressourceeffektiv og fuldt 
ud cirkulær økonomi, der er relativt 
afkoblet fra ressourceforbruget, hvor der 
ikke er nogen nettoemissioner af 
drivhusgasser eller andre negative 
indvirkninger på menneskers sundhed og 
miljøet, der skyldes bl.a. forringelse af 



PE650.729v02-00 6/40 PA\1205182DA.docx

DA

biodiversiteten og økosystemerne, 
overforbrug af ressourcer eller kemisk 
forurening.

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

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd 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 og klimaresistent, 
ressourceeffektiv og fuldt ud cirkulær 
økonomi er en af Unionens vigtigste 
politikmålsætninger. Den 12. december 
2019 godkendte Det Europæiske Råd 
målsætningen om at opnå en klimaneutral 
Union inden 2050 i overensstemmelse med 
målsætningerne i Parisaftalen. I januar 
2020 opfordrede Europa-Parlamentet til, 
at der blev handlet hurtigt for at bekæmpe 
klimaændringer og tackle miljømæssige 
udfordringer, og det støttede forpligtelsen 
til at omdanne Unionen til et sundere, 
bæredygtigt, retfærdigt, rimeligt og 
velstående samfund med 
drivhusgasneutralitet. Den 17. april 2020 
understregede det endvidere, at målet om 
klimaneutralitet bør ligge til grund for de 
politiske tiltag til bekæmpelse af covid-19-
pandemien og konsekvenserne heraf, og 
at strategien for den grønne pagt bør stå i 
centrum for genopretningen og 
genopbygningen af den europæiske 
økonomi. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
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samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der på 
nuværende tidspunkt er stærkt afhængige 
af fossile brændstoffer eller 
drivhusgasintensive industrier. En sådan 
situation kan ikke blot bringe omstillingen 
i Unionen i fare for så vidt angår 
klimaindsatsen, men risikerer også at 
medføre voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Der kan ikke opnås en retfærdig 
omstilling, hvis nogle regioner halter 
bagefter. Regioner, der i øjeblikket er 
stærkt afhængige af den fossile 
brændstofindustri, kan spille en aktiv og 
positiv rolle i energiomstillingen. Ifølge 
Kommissionens skøn1a kan kulregionerne 
alene opfylde 60 % af den beregnede 
indførelse af ren energiteknologi, der er 
nødvendig for at nå det ambitiøse mål om 
kulstofneutralitet. Desuden drager 
udviklingen af projekter for ren energi i 
kulregioner fordel af tilgængeligheden af 
infrastruktur og jord, tilstedeværelsen af 
allerede uddannet personale med 
elektriske og mekaniske færdigheder, som 
er særligt velegnede til fornyet 
beskæftigelse i industrien for vedvarende 
energi, samt af en industriarv, der 
allerede er på plads.
__________________
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1a Europa-Kommissionen, Det Fælles 
Forskningscenter, Clean energies 
technologies in coal regions: 
opportunities for jobs and growth, 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1

Or. en

Ændringsforslag 4

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 sikre anstændigt arbejde, det 
skal være socialt inkluderende og bidrage 
til udryddelsen 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 lette de 
nødvendige strukturelle ændringer og 
afbøde de negative konsekvenser for de 
berørte arbejdstagere. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

Or. en

Ændringsforslag 5

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. 

(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, 
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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.

således at omkostninger i forbindelse med 
samfundsmæssige, socioøkonomiske og 
miljømæssige konsekvenser for 
arbejdstagere og samfund, som påvirkes 
negativt af omstillingen fra den 
nuværende kul- og kulstofafhængighed, 
tages i betragtning. 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.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
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 tackle de udfordringer og 
muligheder, der er forbundet med 
klimaomstillingen, ved at tilvejebringe 
målrettet investering i bæredygtige 
økonomiske aktiviteter, der er i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastsat i forordning (EU) 2020/... 
[klassificeringsforordningen], og ved at 
støtte de mest berørte territorier, 
arbejdstagere og lokalsamfund i at 
tilpasse deres industrielle og økonomiske 
strukturer. I overensstemmelse med den 
specifikke målsætning for FRO bør 
foranstaltninger, der støttes af FRO, 
bidrage direkte til at lette og støtte 
omstillingsprocessen ved at finansiere 
diversificering og modernisering af den 
lokale økonomi og ved at gøre det muligt 
at skabe nye beskæftigelsesmuligheder 
inden for fremtidsorienterede sektorer. 
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Dette vil kompensere for det forventede 
tab af arbejdspladser som følge af 
konvertering eller lukning af 
drivhusgasintensive aktiviteter og 
samtidig sikre mere bæredygtige jobs af 
høj kvalitet. 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 7

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 50 % 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 8

Forslag til forordning
Betragtning 7
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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.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Fondens størrelse bør forøges 
betydeligt med yderligere egne indtægter 
fra Unionen, der skal komme fra 
indførelsen af nye bæredygtige skatter, 
navnlig i miljøsektoren, for at sikre, at en 
del af omkostningerne til finansiering af 
en retfærdig omstilling afholdes af de 
økonomiske sektorer, der har skabt de 
største miljømæssige omkostninger i 
fællesskab i overensstemmelse med 
solidaritetsprincippet og princippet om, at 
forureneren betaler, som fastsat i artikel 
191 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er både en udfordring og en 
enorm mulighed for alle for at omdanne 
vores økonomier til et bæredygtigt, stabilt 
og modstandsdygtigt økonomisk system 
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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.

med henblik på bedre at kunne reagere på 
fremtidige kriser og sikre vores samfunds 
velstand under hensyntagen til klodens 
begrænsninger. Der vil være behov for 
målrettet støtte til de regioner, der på 
nuværende tidspunkt 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 hele Unionen, men 
fordelingen af dens finansielle midler bør 
afspejle medlemsstaternes evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at muliggøre, lette og fremskynde 
omstillingen til klimaneutralitet og et 
bæredygtigt Europa.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



PA\1205182DA.docx 13/40 PE650.729v02-00

DA

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
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 forpligtelser og prioriteter. 
Listen over investeringer bør omfatte dem, 
der støtter de lokale økonomier og er 
bæredygtige på lang sigt, og som er fuldt 
ud i overensstemmelse med alle 
målsætningerne i den grønne pagt og 
Parisaftalen om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 1,5 °C. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en bæredygtig, klimaneutral, 
klimaresistent, ressourceeffektiv og fuldt 
ud cirkulær økonomi. For sektorer i 
tilbagegang såsom energiproduktion 
baseret på fossile brændstoffer eller 
udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer bør støtten knyttes til 
vedtagelsen af en klar og bindende frist 
for udfasningen af aktiviteten og fokus på 
jobskabelse og styrkelse af 
lokaløkonomiens modstandskraft i 
forhold til at klare potentielle tab af job. 
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 det mindste 
i overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
senest i 2040, 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 
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konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper og letter 
omstillingen hen imod og bidrager til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi senest i 
2040.

__________________
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 13

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) For at beskytte borgerne, og 
navnlig dem der er mest sårbare over for 
klimaomstillingen, bør FRO også dække 
erhvervsuddannelse, opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere og 
mennesker med henblik på at hjælpe dem 
med at rekvalificere sig og tilpasse sig nye 
bæredygtige beskæftigelsesmuligheder af 
høj kvalitet samt yde jobsøgningshjælp til 
jobsøgende og støtte deres aktive inklusion 
på arbejdsmarkedet under hensyntagen til 
behovet for at sikre lige muligheder for 
alle og opnåelse af balance mellem 
kønnene på tværs af sektorer.

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Covid-19-krisen afslørede 
Unionens og det globale økonomiske 
systems store afhængighed af lange 
forsyningskæder. Omstillingen til en fuldt 
ud cirkulær økonomi og behovet for at 
tillade tilbageflytning af produktionen 
inden for visse sektorer er derfor centrale 
elementer i Unionens langsigtede strategi 
for at styrke vores økonomiers og 
samfunds modstandsdygtighed, hvilket 
skaber nye beskæftigelses- og 
værdiskabelsesmuligheder i Unionen som 
helhed.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Mens produktionen og 
anvendelsen af kul forventes at falde 
yderligere i takt med omstillingen til en 
lavemissionsøkonomi og således udgør en 
konkret udfordring for kulregioner, hvor 
mere end 200 000 arbejdspladser er 
direkte knyttet til kulaktivitet, giver 
sektoren for ren energi en enestående 
mulighed for at kompensere for tab af 
arbejdspladser som følge af en sådan 
omstilling med mere bæredygtig og stabil 
beskæftigelse af høj kvalitet. Ifølge 
Kommissionens beregning1a kan der 
inden 2030 skabes op til 315 000 
arbejdspladser i kulregionerne ved i stedet 
at indføre rene energiteknologier, og dette 
tal vil stige til mere end 460 000 
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arbejdspladser inden 2050. Dette ville 
være mere end det dobbelte af den 
nuværende direkte kulrelaterede 
beskæftigelse og vil føre til en 
multiindustrimodel, der bidrager til 
energisikkerhed, jobskabelse og 
økonomisk værdi for mennesker og 
lokalsamfund.
__________________
1a Europa-Kommissionen, Det Fælles 
Forskningscenter, Science for Policy-
rapport, Clean energies technologies in 
coal regions: Opportunities for jobs and 
growth, 2020

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 17

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/EF, 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 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering og omstilling af territorier, 
der påvirkes af omstillingen, bør FRO yde 
støtte til produktive investeringer i SMV'er, 
mikrovirksomheder, sociale virksomheder 
og arbejdstagerkooperativer. 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. 
Sådanne produktive investeringer bør 
opfylde kriterierne i forordning (EU) 
2020/... [klassificeringsforordningen] og 
bør ikke omfatte støtte til sektorer eller 
aktiviteter, der ikke er i overensstemmelse 
med målene i Parisaftalen og 
miljømålene.
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artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

__________________

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 18

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) 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 støtte rekvalificeringen 
af et betydeligt antal job, og hvis de ikke 
fører til eller er et resultat af udflytning. 
Sådanne investeringer bør også opfylde 
kriterierne i [artikel] forordning (EU) 
2020/... [klassificeringsforordningen]. Der 
skal desuden til andre virksomheder end 
SMV'er stilles krav om, at de offentliggør 
en bindende plan for opnåelse af 
klimaneutralitet senest i 2040, og de bør 
lade deres investeringer undergå en 
bæredygtighedsscreening for at sikre, at 
de ikke har skadelige miljømæssige, 
klimamæssige eller sociale virkninger. 
Investeringer i eksisterende 
industrianlæg, herunder dem, der er 
omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2040 og 
ligger betydeligt under de relevante 
benchmarks, der er oprettet til 
gratistildeling i henhold til Europa-
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Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF1a, og forudsat at de resulterer 
i beskyttelse af et betydeligt antal 
bæredygtige job af høj kvalitet. Enhver 
sådan investering bør derfor være 
berettiget i den relevante territoriale 
retfærdige omstillingsplan og bør 
udelukke enhver investering i fossile 
brændstoffer og atomkraft. 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. 
For at sikre, at fonden ikke anvendes til at 
betale omkostningerne ved genopretning 
af miljøskader, der falder ind under en 
virksomheds miljømæssige ansvar, og 
ikke til at fordreje incitamenter til 
nedbringelse af forurening og andre 
miljøvirkninger, bør støtte til investeringer 
i forbindelse med regenerering og 
dekontaminering af anlæg, genopretning 
af økosystemer og nye anvendelser kun 
anvendes som en sidste udvej, når ingen 
virksomhed kan holdes juridisk ansvarlig 
for finansiering af sådanne 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
princippet om, at forureneren betaler, jf. 
artikel 191 i TEUF.
____________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et 
system for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Unionen 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 19

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.

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 og i tæt 
samarbejde med de relevante interessenter, 
i overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer. 
For at sikre en effektiv, inklusiv og 
virkelig retfærdig omstillingsstrategi bør 
alle relevante interessenter og partnere 
inddrages fuldt ud i alle faser af 
forberedelsen, udviklingen og 
gennemførelsen af omstillingsprocessen 
og bør på bedst mulig vis inddrages 
effektivt i udvælgelsen og gennemførelsen 
af de projekter og operationer, der 
finansieres. Relevante interessenter og 
partnere bør blandt andet omfatte 
repræsentanter for civilsamfundet, 
arbejdsmarkedets parter og andre 
repræsentanter for erhvervslivet, 
arbejdsgivere, grupper af arbejdstagere, 
eksperter, uddannelses- og 
forskningsinstitutioner og 
lokalsamfundsorganisationer.

Or. en
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Ændringsforslag 20

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 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi senest i 2040, 
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, behov og muligheder og 
identificere den type operationer, der er 
behov for, på en måde, der sikrer en 
sammenhængende udvikling af 
klimaresistente økonomiske aktiviteter, der 
også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. 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 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til mennesker og territorier, 
der er berørt af omstillingsprocessen hen 
imod en bæredygtig, klimaneutral, 
klimaresistent, ressourceeffektiv og fuldt 
ud cirkulær økonomi i Unionen senest i 
2040.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater. Den bør respektere, 
fremme og støtte de overordnede mål for 
den europæiske grønne pagt og navnlig 
det EU-dækkende mål om 
klimaneutralitet som defineret i 
forordning (EU).../... [den europæiske 
klimalovgivning] med henblik på at tackle 
de klima- og miljømæssige udfordringer 
og samtidig sikre en retfærdig omstilling, 
hvor ingen lades i stikken.

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 

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

er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 30 
mia. EUR i 2018-priser, som bør forhøjes 
med yderligere midler, der er afsat på 
Unionens budget, herunder muligheden 
for at omfordele subsidier til fossile 
brændstoffer, der skal udfases, indføre 
nye bæredygtige skatter på kulstof, 
luftfart, plast, det digitale område og på 
finansiering, etablere en CO2-
grænsetilpasningsmekanisme eller 
gennem indtægter fra EU's 
emissionshandelssystem og med andre 
midler i overensstemmelse med den 
gældende basisretsakt.

Or. en

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, 
mikrovirksomheder, sociale virksomheder 
og arbejdstagerkooperativer, som bidrager 
til miljømålsætningerne eller finansierer 
sådanne virksomheder, forudsat at de 
opfylder alle kriterierne i forordning (EU) 
2020/... [klassificeringsforordningen], 
herunder:
i) investeringer, der har til formål at opnå 
en nettoreduktion af 
drivhusgasemissioner, herunder gennem 
investering i indførelse af innovativ ren 
teknologi og infrastruktur for vedvarende 
energi, forbedring af energieffektiviteten, 
forbedring af ren eller klimaneutral 
mobilitet
ii) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder ved at 
fremme den cirkulære værdikæde, 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
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ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

Or. en

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Punkt medtaget under støtteforanstaltningerne for arbejdstagere nedenfor.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 27

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

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

d) investeringer i grøn finansiering

Or. en

Begrundelse

Punkt medtaget oven for under de produktive investeringer, der er i overensstemmelse med 
klassificeringsforordningen.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i regenerering og 
dekontaminering af anlæg, genopretning 
af økosystemer og nye anvendelser med 
undtagelse af forebyggende og 
afhjælpende foranstaltninger i henhold til 
EU-retten og national lovgivning 
vedrørende miljøforpligtelser i 
overensstemmelse med anvendelsen af 
princippet om, at forureneren betaler, jf. 
artikel 191 i TEUF

Or. en

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 

udgår
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ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

Or. en

Begrundelse

Punkt flyttet ovenfor.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) faglig uddannelse, opkvalificering 
og omskoling af arbejdstagere for at sikre, 
at de får jobmuligheder i enten 
fremtidsorienterede sektorer, der direkte 
bidrager til en bæredygtig, klimaneutral 
og klimaresistent, ressourceeffektiv og 
fuldt cirkulær økonomi, eller i 
plejesektoren og vigtige offentlige 
sektorer, samtidig med at der tilstræbes 
kønsmæssig balance

Or. en

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) investeringer i og bistand til 
arbejdstagere til etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og certificerede 
bæredygtighedskonsulenttjenester

Or. en
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Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2a. Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF og i overensstemmelse med 
Unionens statsstøtteregler som fastsat i 
artikel 107 og 108 i TEUF, yde støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, forudsat at:

i) sådanne investeringer opfylder 
kriterierne i [artikel] forordning (EU) 
2020/... [klassificeringsforordningen]
ii) sådanne virksomheder offentliggør 
videnskabeligt baserede emissionsmål for 
hele virksomheden samt en klar bindende 
plan for at blive klimaneutral senest i 
2040 og giver alle relevante oplysninger 
til på pålidelig vis at fastslå deres 
aktiviteters tilpasning til målet om at 
nedbringe CO2-emissionerne i 
overensstemmelse med den nationale 
udfasningsfrist og med målene i 
Parisaftalen 
iii) sådanne investeringer er underlagt en 
bæredygtighedsscreening for at fastslå, 
om de har skadelige virkninger for 
miljøet, klimaet eller samfundet. Med 
henblik herpå tilvejebringer 
virksomhederne de fornødne oplysninger 
med udgangspunkt i modeller, som 
Kommissionen udarbejder
iv) sådanne investeringer er godkendt som 
en del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra h) 
og i ), og hvis de er nødvendige for at 
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gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 2b. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter for at 
præcisere indholdet og præsentationen af 
de oplysninger, der skal offentliggøres, jf. 
stk. 2a, nr. ii) og iii).

Or. en

(Placeres efter artikel 4, stk. 2, andet afsnit).

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

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

Or. en

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) direkte eller indirekte investeringer 
i forbindelse med produktion, 
forarbejdning, distribution, lagring eller 
forbrænding af fossile brændstoffer eller 
andre brændstoffer, hvis positive 
nettoindvirkning på klimaet ikke er 
tilstrækkeligt og videnskabeligt bevist på 
tidspunktet for støtteanmodningen

Or. en

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 39

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

eb) operationer, der er uforenelige 
med opfyldelsen af klimamålene eller er 
skadelige for et eller flere af de andre 
miljømål, der er fastsat i artikel 17 i 
forordning 2020/... 
[klassificeringsforordningen].

Or. en

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 

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

stk. 3, fra de pågældende territorier en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der har behov for 
yderlige støtte for at gennemføre den 
økonomiske og sociale omstilling, navnlig 
hvad angår forventede tab af arbejdspladser 
i produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt og 
regionalt plan til en bæredygtig, 
klimaneutral og klimaresistent, 
ressourceeffektiv og fuldt ud cirkulær 
økonomi senest i 2040, herunder en klar 
og bindende tidsplan for udfasning af 
fossile brændstoffer eller 
drivhusgasintensive industrier i de berørte 
territorier og de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
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seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

Or. en

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de territorier, 
der har behov for yderligere støtte for at 
gennemføre omstillingen, står over for, 
herunder de sociale, økonomiske, 
miljømæssige og kønsrelaterede 
virkninger af omstillingen til en 
bæredygtig, klimaneutral og 
klimaresistent, ressourceeffektiv og fuldt 
ud cirkulær økonomi, med angivelse af det 
potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier eller enhver 
anden strukturel socioøkonomisk 
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omstilling, der er nødvendig for at 
forfølge omstillingens målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til at tackle de 
sociale, økonomiske, miljømæssige og 
kønsrelaterede virkninger af omstillingen 
til en klimaneutral og klimaresistent, 
ressourceeffektiv og fuldt ud cirkulær 
økonomi

Or. en

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 47

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

fa) en detaljeret liste over de relevante 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og andre repræsentanter for 
erhvervslivet, repræsentanter for 
civilsamfundet og eksperter, der er blevet 
hørt i den pågældende region

Or. en

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Ved udarbejdelsen, udviklingen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages alle 
relevante interessenter, arbejdsmarkedets 
parter og andre repræsentanter for 
erhvervslivet, repræsentanter for 
civilsamfundet, eksperter, uddannelses- 
og forskningsinstitutioner, arbejdsgivere, 
grupper af arbejdstagere og 
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lokalsamfundsorganisationer i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De territoriale planer for en 
retfærdig omstilling, referater af møderne 
og afgørelser om udvælgelse af projekter 
og operationer gøres offentligt 
tilgængelige. Forberedelsen og 
udarbejdelsen af territoriale 
omstillingsplaner skal gøres til genstand 
for offentlig høring.

Or. en
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Revisionsklausul

Senest ved afslutningen af 
midtvejsevalueringen af den næste 
flerårige finansielle ramme vurderer 
Kommissionen, om det er hensigtsmæssigt 
at ændre artikel 4 og 5 i denne forordning 
i overensstemmelse med de mulige 
ændringer i forordning 2020/... 
[klassificeringsforordningen] for så vidt 
angår udvidelse af anvendelsesområdet til 
at omfatte andre bæredygtige økonomiske 
aktiviteter og aktiviteter, der i væsentlig 
grad skader den miljømæssige 
bæredygtighed, samt udviklingen i 
gennemførelsen af handlingsplanen for 
bæredygtig finansiering. På dette 
grundlag forelægger Kommissionen en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, 
eventuelt ledsaget af lovforslag.

Or. en

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1,1. Oversigt over den forventede 
omstillingsproces hen imod en 
klimaneutral økonomi i overensstemmelse 
med målsætningerne i de nationale energi- 
og klimaplaner og andre eksisterende 
omstillingsplaner med en tidsplan for 
ophør eller nedskalering af aktiviteter 

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

brændstoffer eller drivhusgasintensive 
industrier i de berørte territorier senest i 
2040

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – nr. 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – nr. 2.1 – Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra c) – Fritekstfelt [12 000 tegn]

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

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

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

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

- forventede tab af arbejdspladser og 
omskolingsbehov under hensyntagen til 
prognoser for færdighedsbehov og et 
kønsperspektiv
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- potentiale for økonomisk diversificering 
og udviklingsmuligheder.

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

Or. en

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en


