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Ändringsförslag 231
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet, samtidigt som 
sysselsättningen i de drabbade 
territorierna upprätthålls och förbättras 
för att bibehålla tillväxt för alla. Dessa 
territorier bör definieras exakt och 
motsvara Nuts 3-regioner eller delar av 
sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter 
som också är förenliga med omställningen 
till klimatneutralitet och med målen i den 
gröna given. Endast investeringar som 
överensstämmer med omställningsplanerna 
bör få ekonomiskt stöd från FRO. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de separata program 
(med stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 232
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet, samtidigt som 
sysselsättningen i de drabbade 
territorierna upprätthålls och förbättras 
så att social utestängning undviks. Dessa 
territorier bör definieras exakt och 
motsvara Nuts 3-regioner eller delar av 
sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter 
som också är förenliga med omställningen 
till klimatneutralitet och med målen i den 
gröna given. Endast investeringar som 
överensstämmer med omställningsplanerna 
bör få ekonomiskt stöd från FRO. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de program (med 
stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 233
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 

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

negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet eller verksamhet vars slutliga 
industriprodukter direkt påverkas av 
omställningen till koldioxidneutralitet. 
Dessa territorier bör definieras exakt och 
motsvara Nuts 3-regioner eller delar av 
sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter 
som också är förenliga med omställningen 
till klimatneutralitet och med målen i den 
gröna given. Endast investeringar som 
överensstämmer med omställningsplanerna 
bör få ekonomiskt stöd från FRO. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de program (med 
stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 234
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fossila 

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

bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet. Dessa territorier bör definieras 
exakt och motsvara Nuts 3-regioner eller 
delar av sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter. 
Endast investeringar som överensstämmer 
med omställningsplanerna bör få 
ekonomiskt stöd från FRO. De territoriella 
planerna för en rättvis omställning bör ingå 
i de program (med stöd från antingen Eruf, 
ESF+, Sammanhållningsfonden eller FRO) 
som godkänts av kommissionen.

Or. it

Ändringsförslag 235
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

klimatresilienta ekonomiska verksamheter i 
vilka lindring av eventuella 
socioekonomiska chocker från 
omställningen till klimatneutralitet och 
målen i den gröna given prioriteras. Endast 
investeringar som överensstämmer med 
omställningsplanerna bör få ekonomiskt 
stöd från FRO. De territoriella planerna för 
en rättvis omställning bör ingå i de 
program (med stöd från antingen Eruf, 
ESF+, Sammanhållningsfonden eller FRO) 
som godkänts av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 236
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Enligt den nuvarande planeringen 
måste de förvaltande myndigheterna och 
medlemsstaterna dessutom lägga fram 
sina territoriella planer för en rättvis 
omställning senast i slutet av 2020. Detta 
utgör ett hinder för genomförandet och 
eftersom antagandet av dessa planer är ett 
villkor för att frigöra finansieringen bör 
villkorad förhandsfinansiering för 
tekniskt stöd göras tillgänglig innan de 
antas för att övervinna detta hinder, med 
inriktning på en realistiskt progressiv och 
inkluderande omställning i enlighet med 
EU:s klimatmål.

Or. en

Ändringsförslag 237
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. För att göra användningen av 
FRO-medlen mer resultatinriktad bör 
kommissionen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, kunna 
tillämpa finansiella korrigeringar vid 
allvarlig underprestation i förhållande till 
de mål som fastställs för det särskilda 
FRO-målet.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 238
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att göra användningen av 
FRO-medlen mer resultatinriktad bör 
kommissionen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, kunna 
tillämpa finansiella korrigeringar vid 
allvarlig underprestation i förhållande till 
de mål som fastställs för det särskilda 
FRO-målet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 239
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Samira Rafaela

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att göra användningen av FRO-
medlen mer resultatinriktad bör 
kommissionen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, kunna tillämpa 

(16) För att göra användningen av FRO-
medlen mer resultatinriktad bör 
kommissionen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, kunna 
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finansiella korrigeringar vid allvarlig 
underprestation i förhållande till de mål 
som fastställs för det särskilda FRO-målet.

säkerställa att regioner med låg 
prestationsnivå i förhållande till de 
särskilda FRO-målen får hjälp med att 
inte hamna för mycket på efterkälken, för 
att undvika risken för ytterligare 
geografiska obalanser där tidigare 
välpresterande regioner eller regioner 
som redan är på väg mot en grön 
omställning eller som inte är lika 
beroende av kol eller andra bränslen får 
mer finansiering, medan regioner som 
fortfarande är starkt beroende av 
ohållbara energimixar släpar ännu mer 
efter och får ännu mindre finansiering 
som stöd i deras omställning.

Or. en

Ändringsförslag 240
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att göra användningen av FRO-
medlen mer resultatinriktad bör 
kommissionen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, kunna tillämpa 
finansiella korrigeringar vid allvarlig 
underprestation i förhållande till de mål 
som fastställs för det särskilda FRO-målet.

(16) För att göra användningen av FRO-
medlen så resultatinriktad som möjligt och 
göra FRO mer resultatinriktad bör 
kommissionen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, kunna tillämpa 
finansiella korrigeringar vid 
underprestation i förhållande till de mål 
som fastställs för det särskilda FRO-målet.

Or. en

Ändringsförslag 241
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att göra användningen av FRO-
medlen mer resultatinriktad bör 
kommissionen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, kunna tillämpa 
finansiella korrigeringar vid allvarlig 
underprestation i förhållande till de mål 
som fastställs för det särskilda FRO-målet.

(16) För att göra användningen av FRO-
medlen mer resultatinriktad bör 
kommissionen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen och förordning 
(EU) .../... [new CPR], kunna tillämpa 
finansiella korrigeringar vid allvarlig 
underprestation i förhållande till de mål 
som fastställs för det särskilda FRO-målet.

Or. en

Ändringsförslag 242
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 243
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 244
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja samhällen och territorier 
som behöver ytterligare stöd för att 
genomföra omställningen till en mycket 
resurs- och energieffektiv, cirkulär och 
klimatneutral ekonomi som bygger helt på 
förnybar energi i unionen till 2050 och 
vända utmaningarna till möjligheter, 
särskilt i fråga om skapande av nya, 
anständiga och gröna arbetstillfällen, 
kompetenshöjning och omskolning av 
arbetstagare samt utbildning för att 
främja en ny ekonomisk modell som både 
skapar välstånd och välbefinnande och 
minskar de negativa konsekvenserna för 
klimatet och miljön. 

Or. en

Ändringsförslag 245
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja territorier som står inför 
allvarliga socioekonomiska utmaningar till 
följd av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050 och samtidigt 
bidra till att främja Europas sociala 
modell för nuvarande och framtida 
generationer.

Or. en

Ändringsförslag 246
Anne Sander
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja territorier som står inför 
allvarliga socioekonomiska utmaningar till 
följd av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050 och förhindra 
de ökade skillnader som detta skulle 
kunna leda till.

Or. fr

Ändringsförslag 247
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja territorier som står inför 
allvarliga socioekonomiska utmaningar 
dels till följd av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen, dels till 
följd av covid-19-pandemin.

Or. it

Ändringsförslag 248
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja territorier som står inför 
allvarliga socioekonomiska utmaningar i 
samband med omställningen till en 
klimatneutral och cirkulär ekonomi i 
unionen till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 249
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 250
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 251
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Enligt artikel [4.1] andra stycket i 
förordning (EU) [new CPR] ska FRO bidra 
till det enda särskilda målet som ska göra 
det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekterna av omställningen 
till en klimatneutral ekonomi, med 
beaktande av att en väsentlig del av en 
rättvis omställning är regionala 
omställningsstrategier, eftersom de ger 
planeringssäkerhet för arbetstagare, 
energi, industrier, investerare och 
samhällen.

Or. en

Ändringsförslag 252
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Enligt artikel [4.1] andra stycket i 
förordning (EU) [new CPR] ska FRO bidra 
till det enda särskilda målet som ska göra 
det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, 
arbetsmarknadsrelaterade, ekonomiska 
och miljömässiga effekterna av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi och ett klimatneutralt samhälle 
som överensstämmer med målet att med 
god marginal begränsa den globala 
temperaturökningen till under 2 grader 
Celsius, samtidigt som man fortsätter att 
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sträva efter att begränsa ökningen till 1,5 
grader.

Or. en

Ändringsförslag 253
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 254
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 255
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 256
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. FRO ska stödja målet Investering 
för sysselsättning och tillväxt i alla 
medlemsstater, i linje med den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och den 
europeiska gröna given, och tillgången 
ska vara avhängig av att EU:s klimatmål 
godtas.

Or. en

Ändringsförslag 257
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. FRO ska stödja målet Investering 
för sysselsättning och tillväxt i alla 
medlemsstater med regioner där EU:s 
ekonomiska stöd är nödvändigt för att 
möta utmaningarna med en rättvis 
omställning.

Or. en

Ändringsförslag 258
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. FRO ska stödja målet Investering 
för sysselsättning och tillväxt i alla 
medlemsstater, med särskild 
uppmärksamhet på de medlemsstater som 
är beroende av fossila bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 259
Pierre Larrouturou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan utökas 
med eventuella ytterligare medel som 

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan utökas 
med eventuella ytterligare medel som 
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tilldelas i unionens budget och med andra 
medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

tilldelas i unionens budget och med andra 
medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten. Om finansieringsramen 
för FRO höjs avsevärt kan formeln för 
regional tilldelning anpassas så att den 
omfattar alla regioner som är lämpliga, 
inbegripet de regioner där arbetstagarna 
kommer att påverkas av övergången på ett 
mindre direkt sätt.

Or. en

Motivering

In order to make sure it reaches all the workers who will be affected, directly and indirectly, 
by the transition, which account to at least 11 million workers whereas the proposal from the 
Commission seems to be designed to support around 200.000 workers in the most directly 
affected sectors and regions (explanatory memorandum, page 1), we insist that the amount of 
7.5 billion € over 7 years is not up to the challenge compared, for instance, to the 40 billion € 
provided by Germany alone for the transition of its coal-intensive regions, and we insist that 
new appropriations, on top of the Commission proposal, must allow the JTF to reach a 
minimum of 100 billion EUR over 7 years, and the allocation criteria must be adapted in 
consequence to support all the workers who will undoubtedly need it.

Ändringsförslag 260
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan utökas 
med eventuella ytterligare medel som 
tilldelas i unionens budget och med andra 
medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan utökas 
med eventuella ytterligare medel som 
tilldelas i unionens budget och med andra 
medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten. FRO-beloppet är ett 
kompletterande medel och ska aldrig 
tilldelas på bekostnad av medel som 
tilldelats andra fonder i den fleråriga 
budgetramen.

Or. fr
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Ändringsförslag 261
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euroi 2018 års priser, och dessa kan utökas 
med eventuella ytterligare medel som 
tilldelas i unionens budget och med andra 
medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 17,88 
miljarder euro i 2018 års priser 
(”kapitalbeloppet”), och de ska inte 
överföras från anslagen i de fonder som 
omfattas av förordning (EU) .../... [new 
CPR]. Kapitalbeloppet kan utökas med 
eventuella ytterligare medel som tilldelas i 
unionens budget och med andra medel i 
enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

Or. en

Ändringsförslag 262
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan utökas 
med eventuella ytterligare medel som 
tilldelas i unionens budget och med andra 
medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 24,375 
miljarder euro i 2018 års priser, och dessa 
kan utökas med eventuella ytterligare 
medel som tilldelas i unionens budget och 
med andra medel i enlighet med den 
tillämpliga grundrättsakten. Dessa medel 
bör vare sig minskas eller överföras från 
de fonder som omfattas av förordning 
(EU)... /... [new CPR].
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Or. en

Ändringsförslag 263
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euroi 2018 års priser, och dessa kan utökas 
med eventuella ytterligare medel som 
tilldelas i unionens budget och med andra 
medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 18,75 
miljarder euro i 2018 års priser, och dessa 
kan utökas, om så är nödvändigt, med 
ytterligare medel som tilldelas i unionens 
budget och med andra medel i enlighet 
med den tillämpliga grundrättsakten. 
Finansieringen av FRO ska inte ske på 
bekostnad av medel som tilldelats andra 
fonder i den fleråriga budgetramen.

Or. en

Ändringsförslag 264
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan 
utökas med eventuella ytterligare medel 
som tilldelas i unionens budget och med 
andra medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser och får inte komma 
från andra gemenskapsmedel. Fonden 
kan utökas med eventuella ytterligare 
medel som tilldelas i unionens budget och 
med andra medel i enlighet med den 
tillämpliga grundläggande rättsakten.
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Or. es

Ändringsförslag 265
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan utökas 
med eventuella ytterligare medel som 
tilldelas i unionens budget och med andra 
medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

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

Or. it

Motivering

Finansieringsramen och fördelningen av den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027 
kommer att ses över helt till följd av covid-19-pandemin. Därför är det för tidigt att ange ett 
belopp i absoluta tal.

Ändringsförslag 266
Sandra Pereira, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan utökas 
med eventuella ytterligare medel som 
tilldelas i unionens budget och med andra 
medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

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

Motivering

Den nuvarande ekonomiska situationen är inte densamma som den som rådde när 
kommission lade fram sitt förslag till förordning, och de anslag som avsatts för instrumentet 
måste därför ses över. De bör under alla omständigheter åtminstone fördubblas.

Ändringsförslag 267
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan utökas 
med eventuella ytterligare medel som 
tilldelas i unionens budget och med andra 
medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 20 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan utökas 
med eventuella ytterligare medel som 
tilldelas i unionens budget och med andra 
medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

Or. en

Ändringsförslag 268
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan utökas 
med eventuella ytterligare medel som 
tilldelas i unionens budget och med andra 
medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan utökas 
med ytterligare medel som tilldelas i 
unionens budget och med andra medel i 
enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.
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Or. en

Ändringsförslag 269
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2– stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Av det belopp som avses i första stycket 
ska 0,35 % anslås till tekniskt stöd på 
kommissionens initiativ.

Av det belopp som avses i första stycket 
ska minst 0,35 % anslås till tekniskt stöd 
på kommissionens initiativ, och på 
begäran av en medlemsstat ska det vara 
möjligt att öka denna andel utifrån 
egenskaperna i den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 270
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt i enlighet med artikel 10 
anta ett beslut om årlig fördelning av 
medel, inklusive eventuella ytterligare 
medel som avses i punkt 2, per 
medlemsstat i enlighet med den metod som 
anges i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 271
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tillgång till FRO ska villkoras av 
att medlemsstaten har åtagit sig att uppnå 
ett mål om klimatneutralitet till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 272
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från artikel 
[21a] i förordning (EU) [new CPR] ska 
ytterligare medel som avses i punkt 2 som 
tilldelas FRO i unionens budget eller som 
tillhandahålls från andra medel inte 
kräva kompletterande stöd från Eruf eller 
ESF+.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 273
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från artikel 
[21a] i förordning (EU) [new CPR] ska 
ytterligare medel som avses i punkt 2 som 
tilldelas FRO i unionens budget eller som 
tillhandahålls från andra medel inte 
kräva kompletterande stöd från Eruf eller 
ESF+.

utgår
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Or. en

Motivering

Även om största möjliga komplementaritet mellan EU:s fonder måste säkerställas bör tillgång 
till FRO inte vara avhängigt av ”matchning” med andra sammanhållningsfonder för att inte 
föregripa användningen och tilldelningen av de fonderna. Genom att kräva att FRO-bidrag 
ska matchas av sammanhållningsmedel skulle man införa ytterligare ett villkor för 
medlemsstaterna och därmed skapa ännu en börda.

Ändringsförslag 274
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från artikel 
[21a] i förordning (EU) [new CPR] ska 
ytterligare medel som avses i punkt 2 som 
tilldelas FRO i unionens budget eller som 
tillhandahålls från andra medel inte 
kräva kompletterande stöd från Eruf eller 
ESF+.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 275
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från artikel [21a] i 
förordning (EU) [new CPR] ska ytterligare 
medel som avses i punkt 2 som tilldelas 
FRO i unionens budget eller som 
tillhandahålls från andra medel inte kräva 
kompletterande stöd från Eruf eller ESF+.

4. Genom undantag från artikel [21a] i 
förordning (EU) [new CPR] ska ytterligare 
medel som avses i punkt 2 som tilldelas 
FRO i unionens budget eller som 
tillhandahålls från andra medel inte kräva 
kompletterande stöd från Eruf eller ESF+ 
eller andra program för utbetalning av 
medel som föreskrivs av Europeiska 
unionen.
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Or. it

Ändringsförslag 276
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 277
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 278
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med punkt 1 ska FRO 
endast stödja följande verksamheter:

utgår

a) Produktiva investeringar i små och 
medelstora företag, inklusive 
uppstartsföretag, som leder till ekonomisk 
diversifiering och omställning.
b) Investeringar i skapandet av nya 
företag, även genom företagskuvöser och 
konsulttjänster.
c) Investeringar i forskning och 
innovation och främjande av överföring 
av avancerad teknik.
d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och förnybar energi.
e) Investeringar i digitalisering och 
digital konnektivitet.
f) Investeringar i återställande och 
sanering av områden, markrestaurering 
och projekt för ändrad användning.
g) Investeringar för att förbättra den 
cirkulära ekonomi, bl.a. genom åtgärder 
för att förebygga och reducera avfall, 
resurseffektivitet, återanvändning och 
återvinning.
h) Kompetenshöjning och 
omskolning av arbetstagare.
i) Stöd i arbetssökandet.
j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande.
k) Tekniskt stöd.
Dessutom kan FRO, inom de områden 
som utses till stödområden i enlighet med 
artikel 107.3 a och c i EUF-fördraget, 
stödja produktiva investeringar i andra 
företag än små och medelstora företag, 
förutsatt att sådana investeringar har 
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godkänts som en del av den territoriella 
planen för en rättvis omställning på 
grundval av de uppgifter som krävs enligt 
artikel 7.2 h. Sådana investeringar ska 
endast vara stödberättigande när de är 
nödvändiga för genomförandet av den 
territoriella planen för en rättvis 
omställning.
FRO får också stödja investeringar för att 
minska utsläppen av växthusgas från de 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG, förutsatt att sådana 
investeringar har godkänts som en del av 
den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 i. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 279
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med punkt 1 ska FRO 
endast stödja följande verksamheter:

utgår

a) Produktiva investeringar i små och 
medelstora företag, inklusive 
uppstartsföretag, som leder till ekonomisk 
diversifiering och omställning.
b) Investeringar i skapandet av nya 
företag, även genom företagskuvöser och 
konsulttjänster.
c) Investeringar i forskning och 
innovation och främjande av överföring 
av avancerad teknik.
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d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och förnybar energi.
e) Investeringar i digitalisering och 
digital konnektivitet.
f) Investeringar i återställande och 
sanering av områden, markrestaurering 
och projekt för ändrad användning.
g) Investeringar för att förbättra den 
cirkulära ekonomi, bl.a. genom åtgärder 
för att förebygga och reducera avfall, 
resurseffektivitet, återanvändning och 
återvinning.
h) Kompetenshöjning och 
omskolning av arbetstagare.
i) Stöd i arbetssökandet.
j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande.
k) Tekniskt stöd.
Dessutom kan FRO, inom de områden 
som utses till stödområden i enlighet med 
artikel 107.3 a och c i EUF-fördraget, 
stödja produktiva investeringar i andra 
företag än små och medelstora företag, 
förutsatt att sådana investeringar har 
godkänts som en del av den territoriella 
planen för en rättvis omställning på 
grundval av de uppgifter som krävs enligt 
artikel 7.2 h. Sådana investeringar ska 
endast vara stödberättigande när de är 
nödvändiga för genomförandet av den 
territoriella planen för en rättvis 
omställning.
FRO får också stödja investeringar för att 
minska utsläppen av växthusgas från de 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG, förutsatt att sådana 
investeringar har godkänts som en del av 
den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 i. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
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genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 280
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkt 1 ska FRO endast 
stödja följande verksamheter:

I enlighet med punkt 1 ska FRO endast 
stödja följande verksamheter för den 
ekonomiska omställningen, under 
förutsättning att de är stödberättigande 
enligt förordning ... [förordningen om 
hållbar taxonomi]:

Or. en

Ändringsförslag 281
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkt 1 ska FRO endast 
stödja följande verksamheter:

I enlighet med punkt 1 ska FRO stödja 
följande verksamheter:

Or. en

Ändringsförslag 282
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

I enlighet med punkt 1 ska FRO endast 
stödja följande verksamheter:

I enlighet med punkt 1 ska FRO stödja 
följande verksamheter:

Or. en

Ändringsförslag 283
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkt 1 ska FRO endast 
stödja följande verksamheter:

I enlighet med punkt 1 ska FRO stödja 
följande verksamheter:

Or. en

Ändringsförslag 284
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Produktiva investeringar i små och 
medelstora företag, inklusive 
uppstartsföretag, enheter i 
energigemenskapen och kooperativ som 
köpts upp av arbetstagare, som leder till 
ekonomisk diversifiering och omställning.

Or. en

Ändringsförslag 285
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 286
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Produktiva investeringar i små och 
medelstora företag, inklusive 
uppstartsföretag, som leder till ekonomisk 
diversifiering och omställning samt bidrar 
till att nya arbetstillfällen skapas.

Or. en

Ändringsförslag 287
Radan Kanev

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Hållbara investeringar i små och 
medelstora företag, inklusive 
uppstartsföretag, som leder till anständigt 
och hållbart jobbskapande, ekonomisk 
diversifiering och omställning.

Or. en
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Ändringsförslag 288
Andrea Caroppo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 289
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Byråers, organs och offentliga 
enheters investeringar i syfte att stimulera 
näringslivsverksamhet och jobbskapande.

Or. pt

Ändringsförslag 290
Stelios Kympouropoulos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Gemenskaper som stöds av den 
fyrdelade innovationsaxeln: statliga 
myndigheter, företag, det högre 
utbildningsväsendet och 
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forskningscentrum.

Or. en

Ändringsförslag 291
Stelios Kympouropoulos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Investeringar i förnybar energi, 
miljöanpassning och uppbyggnad av grön 
infrastruktur samt underhåll och 
utveckling av tillhörande teknik.

Or. en

Ändringsförslag 292
Radan Kanev

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Investeringar i skapande av nya 
företag i framtidsorienterade, hållbara 
sektorer, även genom företagskuvöser och 
konsulttjänster.

Or. en

Ändringsförslag 293
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

företag och sociala företag, även genom 
mikrofinansiering, företagskuvöser och 
konsulttjänster.

Or. en

Ändringsförslag 294
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 295
Radan Kanev

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Investeringar i hållbar forskning 
och innovation och främjande av 
överföring av avancerad teknik som 
möjliggör omställning till en mycket 
resurs- och energieffektiv, cirkulär och 
klimatneutral ekonomi som bygger helt på 
förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 296
Andrea Caroppo

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

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

c) Investeringar i forskning och 
innovation och tillhörande användning av 
avancerad teknik.

Or. it

Ändringsförslag 297
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Sociala investeringar som främjar 
utvecklingen av företag som kan ha en 
positiv social inverkan på sina 
närområden och som tillhandahåller 
alternativa inkomstkällor till medborgare 
som påverkas av omställningen till en 
grönare ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 298
Alex Agius Saliba

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
inbegripet investeringar i hållbar 
rörlighet och utfasning av fossila 
bränslen inom transportsektorn, 
energieffektivitet och/eller förnybar energi.

Or. en
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Motivering

Det är särskilt viktigt att säkerställa att investeringar görs där de viktigaste insatserna för att 
minska koldioxidutsläppen kommer att behövas, och transportsektorn förblir en av de största 
källorna till växthusgasutsläpp i vissa medlemsstater. Detta ändringsförslag i FRO kommer 
att hjälpa medlemsstaterna att investera där det behövs mest, samtidigt som man tar ett 
helhetsgrepp på de socioekonomiska utmaningar som härrör från omställningsprocessen, 
såsom nödvändig utbildning av elektriker, ingenjörer och/eller behov av grön kompetens. 

Ändringsförslag 299
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
omställning från kol till naturgas som en 
övergångsenergikälla, energieffektivitet 
och förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 300
Stelios Kympouropoulos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 301
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och förnybar energi med 
målet att bekämpa energifattigdom.

Or. fr

Ändringsförslag 302
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar för att minska 
energifattigdom och luftföroreningar, 
särskilt genom investeringar i fjärrvärme 
och utfasning av individuella 
uppvärmningslösningar baserade på kol.

Or. en

Ändringsförslag 303
Andrea Caroppo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar som syftar till att 
främja trafikomställning i stadsområden 
mot mer hållbara rörlighetssätt, 
inbegripet innovativa och smarta 
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lösningar för godslogistik.

Or. en

Ändringsförslag 304
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av naturgas och väte.

Or. en

Ändringsförslag 305
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Investeringar i alla typer av 
utsläppssnål fjärrvärme.

Or. en

Ändringsförslag 306
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Investeringar i anläggande av 
kärnkraftverk.

Or. en
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Ändringsförslag 307
Radan Kanev

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Investeringar i digitalisering och 
digital konnektivitet.

e) Investeringar i digitalisering och 
digital konnektivitet, särskilt sådana som 
vänder sig till mikro- och småföretag, med 
beaktande av kraven på resurs- och 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 308
Stelios Kympouropoulos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Investeringar i digitalisering och 
digital konnektivitet.

e) Investeringar i digitalisering, digital 
konnektivitet, framtidsorienterad 
infrastruktur och digital innovation.

Or. en

Ändringsförslag 309
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Investeringar i infrastruktur för 
social omsorg och hälso- och sjukvård 
och en ökad jämlik tillgång till 
högkvalitativa, hållbara och överkomliga 
sociala tjänster och hälso- och 
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sjukvårdstjänster i rätt tid.

Or. en

Ändringsförslag 310
Andrea Caroppo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Nya investeringar i befintliga 
industrianläggningar, inklusive sådana 
som omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem (EU ETS).

Or. it

Ändringsförslag 311
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) Investeringar i återställande och 
sanering av områden, markrestaurering och 
projekt för ändrad användning samtidigt 
som det garanteras att principen om att 
förorenaren betalar tillämpas och 
respekteras fullt ut.

Or. fr

Ändringsförslag 312
Radan Kanev

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

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

f) Investeringar i återställande och 
sanering av områden, markrestaurering och 
projekt för ändrad användning, samtidigt 
som vederbörlig hänsyn tas till principen 
om att förorenaren betalar.

Or. en

Ändringsförslag 313
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Radka 
Maxová

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Investeringar i smart, 
energieffektiv lokal 
transportinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 314
Radan Kanev

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) Investeringar för att främja en 
giftfri cirkulär ekonomi, bl.a. genom 
åtgärder för att förebygga och reducera 
avfall, resurseffektivitet, återanvändning 
och återvinning. 

Or. en
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Ändringsförslag 315
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Investeringar som bidrar till att 
minska utsläppen från alla transportslag.

Or. en

Ändringsförslag 316
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Investeringar i sociala 
innovationer.

Or. en

Ändringsförslag 317
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Investeringar i hållbar multimodal 
rörlighet i städerna.

Or. en

Ändringsförslag 318
Marianne Vind
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare.

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare som påverkas av 
sjunkande sysselsättningsnivåer inom 
fossilindustrin samt leverantörer och 
tjänsteleverantörer som påverkas kraftigt 
av minskande produktioner i 
fossilindustrin.

Or. en

Ändringsförslag 319
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare.

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare och arbetssökande som är 
anställda eller tidigare anställda inom 
verksamhetsområden som står inför 
allvarliga socioekonomiska utmaningar 
till följd av omställningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 320
Alex Agius Saliba

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare.

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare, särskilt i de sektorer som 
utgör den största källan till 
koldioxidutsläpp i en medlemsstat.
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Or. en

Motivering

Vi bör investera där det behövs mest, samtidigt som vi tar ett helhetsgrepp på de 
socioekonomiska utmaningar som härrör från omställningsprocessen, såsom nödvändig 
utbildning av elektriker, ingenjörer och/eller behov av grön kompetens.

Ändringsförslag 321
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Investeringar i den cirkulära 
bioekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 322
Anne Sander

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Stöd i arbetssökandet. i) Stöd i arbetssökandet för personer 
som tidigare varit anställa i de berörda 
sektorerna och som står inför allvarliga 
socioekonomiska problem med koppling 
till omställningsprocessen, inbegripet stöd 
till geografisk rörlighet.

Or. fr

Ändringsförslag 323
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Stöd i arbetssökandet. i) Stöd i arbetssökandet med särskilt 
beaktande av unga som varken arbetar 
eller studerar.

Or. fr

Ändringsförslag 324
Marianne Vind

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Stöd i arbetssökandet. i) Stöd i arbetssökandet i 
kombination med aktiv 
arbetsmarknadspolitik för sysselsättning i 
framtidsorienterade sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 325
Stelios Kympouropoulos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Stöd i arbetssökandet. i) Stöd i arbetssökandet och 
möjligheter till livslångt lärande för 
arbetssökande.

Or. en

Ändringsförslag 326
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Stöd i arbetssökandet. i) Rådgivning och stödtjänster till 
arbetssökande och stöd i arbetssökandet.

Or. en

Ändringsförslag 327
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Stöd i arbetssökandet. i) Stöd och rådgivning i 
arbetssökandet.

Or. en

Ändringsförslag 328
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Stöd i arbetssökandet. i) Stöd i arbetssökandet och 
utbildning till arbetssökande.

Or. en

Ändringsförslag 329
Marianne Vind

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

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande.

j) Aktiv inkludering av arbetssökande 
och nationella arbetsmarknadsparter på 
alla nivåer i omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 330
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande.

j) Aktiv inkludering och 
socioekonomisk integrering av människor 
och samhällsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 331
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) ka) Annan specifik verksamhet, 
enligt överenskommelse mellan berörda 
lokala och regionala myndigheter i det 
berörda territoriet, medlemsstaten och 
kommissionen, som är i linje med 
regionala utvecklingsstrategier och som 
bidrar till omställningen till ett 
koldioxidneutralt EU till 2050.

Or. en



PE652.310v01-00 50/134 AM\1205199SV.docx

SV

Ändringsförslag 332
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Kompetenshöjning och 
omskolning av inte bara arbetstagare utan 
även arbetssökande, särskilt personer med 
underutnyttjad eller låg utbildningsnivå, i 
syfte att överbrygga kompetensklyftan, 
vilket är nödvändigt för en rättvis 
omställning till ett grönt och 
resurseffektivt samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 333
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Annan specifik verksamhet som 
bidrar till det enda särskilda målet för 
FRO, som ingår i de territoriella planerna 
för en rättvis omställning och som en 
medlemsstat och de berörda 
myndigheterna i de berörda territorierna 
enats om och som godkänts av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 334
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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

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

Dessutom kan FRO, inom de områden som 
utses till stödområden i enlighet med 
artikel 107.3 a och c i EUF-fördraget, 
stödja produktiva investeringar i andra 
företag än små och medelstora företag, 
förutsatt att sådana investeringar har 
godkänts som en del av den territoriella 
planen för en rättvis omställning på 
grundval av de uppgifter som krävs enligt 
artikel 7.2 h, att de följer principerna för 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter samt att de gör det möjligt att 
skapa hållbara arbetstillfällen av god 
kvalitet och större social inkludering. 
Sådana investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning och när de inte 
bibehåller ett beroende av fossil energi.

Or. fr

Ändringsförslag 335
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2– stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 336
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2– stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Dessutom kan FRO, i respektive 
territorier, stödja produktiva investeringar 
i andra företag än mikroföretag samt små 
och medelstora företag, förutsatt att sådana 
investeringar har godkänts som en del av 
den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 h. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

Or. it

Ändringsförslag 337
Radan Kanev

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkt 1 ska FRO stödja 
sociala investeringar, bland annat sådana 
som främjar genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och säkerställer delaktighet och tillträde 
för personer med funktionsnedsättning, 
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särskilt genom
a) mikrofinansiering, finansiering av 
sociala företag och den sociala ekonomin,
b) social infrastruktur,
c) institutioner för utbildning och 
fortbildning, inbegripet 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
utbildningsinstitutioner, studentbostäder 
och digital utrustning,
d) subventionerat boende,
e) hälso- och sjukvård och långtidsvård, 
inbegripet kliniker, sjukhus, primärvård, 
hemtjänst och närvård,
f) social innovation, inbegripet sociala 
lösningar och system som syftar till att 
främja sociala effekter och utfall på 
relaterade områden, g) kultur- och 
kulturarvsaktiviteter med ett socialt syfte,
h) infrastruktur för närsamhället, såsom 
gemenskaps- och volontärcentrum,
i) innovativa lösningar på hälsoområdet, 
inbegripet hälsotjänster och nya 
vårdmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 338
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2– stycke 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkt 1 ska FRO stödja 
följande investeringar inriktade på 
arbetstagare och arbetssökande: 
a) Kompetenshöjning och omskolning av 
inte bara arbetstagare utan även personer 
utanför arbetsmarknaden, särskilt 
personer med underutnyttjad eller låg 
utbildningsnivå, i syfte att överbrygga 
kompetensklyftan, vilket är nödvändigt för 
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en rättvis omställning till ett grönt och 
resurseffektivt samhälle. 
b) En aktiv arbetsmarknads- och 
kompetenspolitik med inriktning på 
framtidsorienterade sektorer och 
sysselsättning samt stöd i arbetssökandet. 
c) Inkomststödsåtgärder för arbetstagare i 
en övergångsfas mellan arbete, 
utbildning, egenföretagande eller 
pensionering. 
d) Aktiv inkludering av arbetssökande. 
Säkerställande av lika tillgång och 
jämställdhet.

Or. en

Ändringsförslag 339
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2– stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 340
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2– stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 341
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. 2b. I enlighet med punkt 1 ska 
FRO stödja sociala investeringar, bland 
annat sådana som främjar genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och säkerställer delaktighet 
och tillträde för personer med 
funktionsnedsättning och de personer 
som har det sämst ställt, särskilt genom
a) mikrofinansiering, finansiering av 
sociala företag och den sociala ekonomin,
b) social infrastruktur,
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c) institutioner för utbildning och 
fortbildning, inbegripet 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
utbildningsinstitutioner, studentbostäder 
och digital utrustning,
d) subventionerat boende och Bostad 
först-lösningar för personer som befinner 
sig i hemlöshet eller i riskzonen för 
hemlöshet,
e) hälso- och sjukvård och långtidsvård, 
inbegripet kliniker, sjukhus, primärvård, 
hemtjänst och närvård,
f) social innovation, inbegripet sociala 
lösningar och system som syftar till att 
främja sociala effekter och utfall på 
relaterade områden,
g) kultur- och kulturarvsaktiviteter med 
ett socialt syfte,
h) infrastruktur för närsamhället, såsom 
gemenskaps- och volontärcentrum,
i) innovativa lösningar på hälsoområdet, 
inbegripet hälsotjänster och nya 
vårdmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 342
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I enlighet med punkt 1 ska FRO 
stödja följande investeringar för den 
ekonomiska omställningen:
a) Investeringar i socialt hållbara små 
och medelstora företag, inklusive 
uppstartsföretag, enheter i 
energigemenskapen och kooperativ som 
köpts upp av arbetstagare, som leder till 
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anständigt och hållbart jobbskapande, 
ekonomisk diversifiering och omställning.
b) Investeringar i skapande av socialt 
hållbara företag i framtidsorienterade, 
hållbara sektorer, även genom 
företagskuvöser och konsulttjänster.
d) Investeringar i användning av teknik 
och infrastruktur för ekonomiskt 
överkomlig och hållbar energi, i minskade 
växthusgasutsläpp och i energieffektivitet 
och förnybar energi, om det tydligt visar 
sig att åtgärderna på efterfrågesidan är 
otillräckliga och om investeringarna är 
socialt hållbara och leder till att 
arbetstillfällen av hög kvalitet skapas eller 
upprätthålls.
e) Riktade modifieringsåtgärder för 
energieffektivitet för att avhjälpa 
energifattigdom och dåliga 
bostadsförhållanden.
h) Socialt hållbara investeringar i 
främjande av en giftfri cirkulär ekonomi, 
bl.a. genom förebyggande, minskning, 
resurseffektivitet, återanvändning, 
reparation och återvinning.

Or. en

Ändringsförslag 343
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den verksamhet som avses i punkt 
2 ska säkerställa att sysselsättningen inte 
påverkas strukturellt i de regioner där det 
krävs en omfattande översyn av industri- 
och produktionssektorerna och inbegripa 
åtgärder för att främja nystart av företag, 
uppgradering av befintliga strukturer och 
lämplig omskolning av arbetstagarna.
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Or. pt

Ändringsförslag 344
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I enlighet med punkt 1 ska FRO 
stödja sociala investeringar, bland annat 
sådana som främjar genomförandet av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och säkerställer delaktighet 
och tillträde för personer med 
funktionsnedsättning, särskilt genom
a) mikrofinansiering, finansiering av 
sociala företag och den sociala ekonomin,
b) social och offentlig infrastruktur,
c) institutioner för utbildning och 
fortbildning, inbegripet 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
utbildningsinstitutioner, studentbostäder 
och digital utrustning,
d) energieffektiva subventionerade 
boenden som också kan bidra till att 
bekämpa energifattigdom,
e) hälso- och sjukvård och långtidsvård, 
inbegripet kliniker, sjukhus, primärvård, 
hemtjänst och närvård,
f) social innovation, inbegripet sociala 
lösningar och system som syftar till att 
främja sociala effekter och utfall på 
relaterade områden,
g) kultur- och kulturarvsaktiviteter med 
ett socialt syfte som möjliggör en balans 
mellan respekt för tradition och 
innovation och främjar en känsla av 
samhällstillhörighet och identitet,
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h) infrastruktur för närsamhället, såsom 
gemenskaps- och volontärcentrum, med 
ett generationsöverskridande perspektiv,
i) innovativa lösningar på hälsoområdet, 
inbegripet hälsotjänster och nya 
vårdmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 345
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. 2c. I enlighet med punkt 1 ska 
FRO stödja följande investeringar 
inriktade på arbetstagare och 
arbetssökande:
a) Kompetenshöjning och omskolning av 
inte bara arbetstagare utan även personer 
utanför och längst ifrån 
arbetsmarknaden, särskilt personer med 
underutnyttjad eller låg utbildningsnivå 
och som har ojämlik tillgång till 
traditionella utbildnings- och 
fortbildningsmöjligheter, i syfte att 
överbrygga kompetensklyftan, vilket är 
nödvändigt för en rättvis omställning till 
ett grönt och resurseffektivt samhälle.
b) En aktiv arbetsmarknads- och 
kompetenspolitik med inriktning på 
framtidsorienterade sektorer och 
sysselsättning samt individanpassat stöd i 
arbetssökandet som utgår från 
människan.
c) Inkomststödsåtgärder för arbetstagare i 
en övergångsfas mellan arbete, 
utbildning, egenföretagande eller 
pensionering.
d) Aktiv inkludering av arbetssökande. 
Säkerställande av lika tillgång och aktivt 
uppsökande av personer som befinner sig 
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längst bort från arbetsmarknaden, såsom 
hemlösa, och jämställdhet.

Or. en

Ändringsförslag 346
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. I enlighet med punkt 1 ska FRO 
stödja följande investeringar inriktade på 
arbetstagare och arbetssökande:
a) Kompetenshöjning och omskolning av 
inte bara arbetstagare utan även personer 
utanför arbetsmarknaden, särskilt unga 
som varken arbetar eller studerar, 
långtidsarbetslösa och personer med 
underutnyttjad eller låg utbildningsnivå, i 
syfte att överbrygga obalanser i 
arbetskraften och överbrygga 
kompetensklyftan, vilket är nödvändigt för 
en rättvis omställning till ett grönt och 
resurseffektivt samhälle.
b) En aktiv arbetsmarknads- och 
kompetenspolitik med inriktning på 
framtidsorienterade sektorer och hållbar 
sysselsättning samt stöd i arbetssökandet, 
inbegripet omskolning och 
kompetenshöjning och/eller förmedling 
till andra arbetstillfällen eller industrier.
c) Inkomststödåtgärder och socialt skydd 
för arbetstagare i övergången mellan 
arbete, utbildning, egenföretagande eller 
pensionering, med särskilt fokus på 
fattigdom bland förvärvsarbetande och 
arbetstagare som löper risk för fattigdom.
d) Aktiv inkludering av arbetssökande. 
Säkerställande av lika tillgång och 
jämställdhet, inbegripet lika lön för lika 
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arbete.

Or. en

Ändringsförslag 347
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Dessutom kan FRO, inom de 
områden som utses till stödområden i 
enlighet med artikel 107.3 a och c i EUF-
fördraget, stödja produktiva investeringar 
i andra företag än små och medelstora 
företag, förutsatt att sådana investeringar 
har godkänts som en del av den 
territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 h. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning och ska vara 
socialt och miljömässigt hållbara.

Or. en

Ändringsförslag 348
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e. FRO får också stödja 
investeringar för att minska utsläppen av 
växthusgas från de verksamheter som 
förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2003/87/EG, förutsatt att sådana 
investeringar har godkänts som en del av 
den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 i. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning och ska vara 
socialt och miljömässigt hållbara.

Or. en

Ändringsförslag 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 350
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk.

a) Avveckling, anläggande, 
livstidsförlängning, eller någon annan 
form av investering i kärnkraftverk, samt 
hantering eller förvaring av kärnavfall.

Or. en

Ändringsförslag 351
Andrea Caroppo
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Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. it

Ändringsförslag 352
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en
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Ändringsförslag 353
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 354
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en
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Ändringsförslag 355
Sandra Pereira, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Investeringar som inte säkerställer 
sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor, på grundval av avtal och 
kollektivförhandlingar, högre löner och 
bättre balans mellan arbete och privatliv. 

Or. pt

Ändringsförslag 356
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 357
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, transport, distribution, lagring 
eller förbränning av fossila bränslen. Om 
en investeringsplan, på grundval av 
hänsyn till energitrygghet eller nationell 
säkerhet, omfattar övergång från 
kolkraftverk till naturgas som 
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överbryggningsteknik eller strategisk 
energireserv, eller för att bevara 
möjligheterna till kolproduktion och 
kolförbränning, ska denna del finansieras 
genom ett nationellt budgetbidrag eller 
genom andra former av 
kapitaldeltagande. 

Or. en

Ändringsförslag 358
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen, med 
undantag för investeringar som syftar till 
en övergång från kolkraftverk till 
gaskraftverk kopplade till nyutvecklade 
anläggningar för avskiljning och lagring 
av koldioxid på plats som fullt ut kan 
kompensera deras utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 359
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen, med 
undantag för naturgas som ett 
övergångsbränsle mellan kol och grön 
energi.
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Or. en

Ändringsförslag 360
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fasta fossila bränslen, 
förutom de som används som en del av 
projekt för ren kol- eller vätgasteknik.

Or. en

Ändringsförslag 361
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att använda gas under övergångsperioden.

Ändringsförslag 362
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 363
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Investeringar i projekt som inte 
respekterar normerna för hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen för 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 364
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionsfinansiering ska inte 
tillhandahållas för verksamhet som rör 
planering av ny utvinning av fossila 
bränslen eller torvproduktion, inbegripet 
återupptagande av verksamheten i 
tillfälligt nedlagda 
utvinningsanläggningar i den Nuts 2-
region där territoriet är beläget, under 
programmets löptid.
Medlemsstaterna får dock inkludera 
nationell finansiering av sådan 
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verksamhet i respektive 
investeringsplaner, om detta bygger på 
beaktanden av energitrygghet eller 
nationell säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 365
Sandra Pereira, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 366
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FRO-medlen ska öronmärkas för de 
regionkategorier där de berörda 
territorierna är belägna, på grundval av de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som upprättats i enlighet med 
artikel 7 och som godkänts av 

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

kommissionen som en del av ett program 
eller en programändring. De öronmärkta 
medlen ska utgöra ett eller flera särskilda 
program eller en eller flera prioriteringar 
inom ett program som omfattas av 
förordning (EU) .../... [new CPR].

Or. en

Ändringsförslag 367
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1– stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 368
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1– stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska endast godkänna 
program om urvalet av territorier som 
påverkas mest negativt av 
omställningsprocessen och som ingår i 

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

relevant territoriell plan för en rättvis 
omställning är vederbörligen motiverat och 
om den relevanta territoriella planen för en 
rättvis omställning är förenlig med den 
berörda medlemsstatens nationella energi- 
och klimatplan och motsvarar målen i den 
europeiska gröna given.

Or. en

Ändringsförslag 369
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1– stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 370
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Prioriteringen eller 
prioriteringarna inom FRO ska omfatta 
de FRO-medel som består av hela eller 
delar av FRO-anslaget till 
medlemsstaterna samt de medel som 
överförts i enlighet med artikel [21a] i 

utgår



PE652.310v01-00 72/134 AM\1205199SV.docx

SV

förordning (EU) [new CPR]. Summan av 
de Eruf-medel och de ESF+-medel som 
överförts till FRO-prioriteringen ska 
uppgå till minst en och en halv gång 
FRO-stödet till den prioriteringen, men 
det får inte överstiga tre gånger det 
beloppet.

Or. en

Ändringsförslag 371
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Prioriteringen eller prioriteringarna 
inom FRO ska omfatta de FRO-medel som 
består av hela eller delar av FRO-anslaget 
till medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Även om största möjliga komplementaritet mellan EU:s fonder måste säkerställas bör tillgång 
till FRO inte vara avhängigt av ”matchning” med andra sammanhållningsfonder för att inte 
föregripa användningen och tilldelningen av de fonderna. Genom att kräva att FRO-bidrag 
ska matchas av sammanhållningsmedel skulle man införa ytterligare ett villkor för 
medlemsstaterna och därmed skapa ännu en börda.

Ändringsförslag 372
Stelios Kympouropoulos
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Prioriteringen eller prioriteringarna 
inom FRO ska omfatta de FRO-medel som 
består av hela eller delar av FRO-anslaget 
till medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 373
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Prioriteringen eller prioriteringarna 
inom FRO ska omfatta de FRO-medel som 
består av hela eller delar av FRO-anslaget 
till medlemsstaterna. Överföringen av 
medel från Eruf och ESF + till FRO 
måste uteslutas.

Or. en

Ändringsförslag 374
Evelyn Regner
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

ESF + är redan för liten för att finansiera sina uppgifter. Samfinansiering av FRO kan ha 
betydande negativa effekter på utsatta grupper, t.ex. grupper av arbetslösa och 
låginkomsttagare, projekt osv. som finansieras av ESF +.

Ändringsförslag 375
Sandra Pereira, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 376
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 377
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Prioriteringen eller prioriteringarna 
inom FRO ska omfatta de FRO-medel som 
består av hela eller delar av FRO-anslaget 
till medlemsstaterna. Medlemsstaterna kan 
välja att komplettera dessa med sina Eruf-
medel och ESF+-medel. I sådana fall bör 
dessa resurser inkluderas i nivåerna för 
tematisk koncentration inom Eruf och 
ESF +.
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Or. en

Ändringsförslag 378
Jeroen Lenaers

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 379
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Prioriteringen eller prioriteringarna 
inom FRO ska omfatta de FRO-medel som 
består av hela eller delar av FRO-anslaget 
till medlemsstaterna samt de medel som 
frivilligt överförts i enlighet med artikel 
[21a] i förordning (EU) [new CPR]. 
Summan av de Eruf-medel och de ESF+-
medel som medlemsstaterna beslutar att 
överföra till FRO-prioriteringen får inte 
överstiga tre gånger det stödbelopp som 
erhålls från FRO.
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beloppet.

Or. en

Ändringsförslag 380
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 381
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stödberättigade projekt som 
finansieras genom Fonden för en rättvis 
omställning och som bidrar till det 
särskilda mål som anges i artikel 2 kan få 
stöd för upp till 80% av de relevanta 
kostnaderna.

Or. en
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Ändringsförslag 382
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga lokala och regionala 
myndigheterna för de berörda territorierna, 
i enlighet med den partnerskapsprincip 
som fastställs i artikel 6 i förordning 
(EU)... /... [new CPR], utarbeta en eller 
flera territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

Obligatoriska offentliga samråd med alla 
berörda parter, inklusive lokalsamhällen, 
respektive branschorganisationer, 
universitet och forskningsinstitutioner 
osv., om innehållet i de territoriella 
omställningsplanerna ska föregå 
utarbetandet.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 383
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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



PE652.310v01-00 80/134 AM\1205199SV.docx

SV

1). 1).

Or. fr

Ändringsförslag 384
Marianne Vind

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Ändringsförslag 385
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 
maj 2003 om inrättande av en gemensam 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
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Ändringsförslag 386
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 387
Sandra Pereira, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade kraven på att 
omklassificera arbetstillfällen och 
omvandlingen av deras industriella 
processer och produktionsprocesser.

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

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

Ändringsförslag 388
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska, i nära 
samarbete med de behöriga myndigheterna 
för de berörda territorierna, utarbeta en 
eller flera territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 2 
eller 3 i den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 2-regioner respektive Nuts 3-
regioner) som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1059/2003, ändrad genom 
kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 389
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 390
Andrea Caroppo
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna av omställningen, 
särskilt vad gäller de förväntade förlusterna 
av arbetstillfällen kopplade till produktion 
och användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska, sociala 
och arbetsmarknadsmässiga 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen samt omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

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

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

Or. it

Ändringsförslag 391
Andrea Caroppo

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

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 392
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral ekonomi till 2050, 
inklusive ett tydligt datum för utfasningen 
av alla fossila bränslen och ett datum före 
2030 för utfasningen av kol samt en exakt 
tidsplan, med delmål för 2030, för viktiga 
steg i omställningen som är förenliga med 
den senaste versionen av den nationella 
energi- och klimatplanen.

Or. en

Ändringsförslag 393
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral ekonomi, inklusive en 

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

senaste versionen av den nationella energi- 
och klimatplanen.

Or. en

Ändringsförslag 394
Radka Maxová, Jordi Cañas

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 395
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) En motivering för hur man 
fastställer de territorier som påverkas mest 
negativt av omställningsprocessen enligt 
den senaste versionen av den nationella 
energi- och klimatplanen och som ska få 
stöd från FRO enligt punkt 1.

Or. it
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Ändringsförslag 396
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 397
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, arbetsmarknadsmässiga, 
ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser samt sidovinsterna, särskilt 
för hälsa och välmående, av en 
omställning till en mycket resurs- och 
energieffektiv cirkulär och klimatneutral 
ekonomi som bygger helt på förnybar 
energi, där man anger antalet 
arbetstillfällen som kan påverkas eller gå 
förlorade och de arbetstillfällen som kan 
skapas, andra sociala konsekvenser, 
utvecklingsbehoven samt de mål som ska 
uppnås senast 2030 i samband med 
omvandlingen eller nedläggningen av 
växthusgasintensiv verksamhet i dessa 
territorier. 

Or. en
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Ändringsförslag 398
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi fram till 2050, där 
man anger antalet arbetstillfällen som kan 
påverkas eller gå förlorade, behoven av 
nya kompetenser, utvecklingsbehoven 
samt de mål som ska uppnås senast 2030 i 
samband med den progressiva 
minskningen av verksamhet som är 
beroende av fossil energi eller 
nedläggningen av växthusgasintensiv 
verksamhet i dessa territorier.

Or. fr

Ändringsförslag 399
Sandra Pereira, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

nedläggningen av växthusgasintensiv 
verksamhet i dessa territorier, liksom 
nödvändiga incitament för nystart av 
företag och bibehållna arbetstillfällen.

Or. pt

Ändringsförslag 400
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 401
Marianne Vind

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 

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

konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man anger 
antalet arbetstillfällen som kan påverkas 
eller gå förlorade och arbetstillfällen som 
kan skapas, utvecklingsbehoven samt de 
mål som ska uppnås senast 2030 i samband 
med omvandlingen eller nedläggningen av 
växthusgasintensiv verksamhet och 
indirekt drabbade industrier i dessa 
territorier.

Or. en

Ändringsförslag 402
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 403
Stelios Kympouropoulos

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 404
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 405
Radan Kanev
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) En beskrivning av hur FRO-stödet 
förväntas bidra till hanteringen av de 
sociala, arbetsmarknadsmässiga, 
ekonomiska och miljömässiga 
utmaningarna och möjligheterna som 
följer av omställningen till en mycket 
resurs- och energieffektiv cirkulär och 
klimatneutral ekonomi som bygger helt på 
förnybar energi, med en detaljerad 
förteckning över planerade åtgärder, samt 
effekterna på hur det befintliga lokala 
mänskliga kapitalet samt utbildnings- och 
industripotentialen bevaras, upprätthålls 
och förbättras.

Or. en

Ändringsförslag 406
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 407
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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

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

e) En bedömning av planens 
förenlighet med andra nationella, regionala 
eller territoriella strategier och planer samt 
med unionens övriga fonder såsom 
[FSE+], Eruf och Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter, FN:s 
mål för hållbar utveckling och 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 408
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) En bedömning av planens 
förenlighet med andra nationella, regionala 
eller territoriella strategier och planer samt 
med de nationella energi- och 
klimatplanerna, den europeiska gröna 
given, den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, riktmärkena för övervakning 
enligt den europeiska klimatlagen och 
FN:s mål för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 409
Sandra Pereira, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En bedömning av planens 
förenlighet med andra nationella, regionala 

e) En bedömning av planens 
förenlighet med andra nationella, regionala 
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eller territoriella strategier och planer. eller territoriella strategier och planer, 
inbegripet strategier för ekonomiska och 
industriell förnyelse för fortsatt 
produktionsverksamhet och bibehållen 
eller ökad sysselsättningsgrad.

Or. pt

Ändringsförslag 410
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 411
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 412
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
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Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) En detaljerad förteckning över de 
olika partner och berörda aktörer som har 
rådfrågats, inbegripet arbetsmarknadens 
parter, som företräder människor som bor 
i det berörda territoriet, särskilt 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 413
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) En beskrivning av 
styrmekanismerna, bestående av 
partnerskapsarrangemangen och de sätt på 
vilka de berörda lokala och regionala 
myndigheterna och lokala intressenter 
deltog i organisationen och 
genomförandet av partnerskapet, 
övervaknings- och utvärderingsåtgärder 
samt ansvariga organ och de åtgärder som 
har vidtagits för att göra 
styrmekanismerna transparenta.

Or. en

Ändringsförslag 414
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) En beskrivning av 
styrmekanismerna, bestående av 
partnerskapsarrangemangen, övervaknings- 
och utvärderingsåtgärder samt ansvariga 
organ, i överensstämmelse med den 
europeiska uppförandekoden för 
partnerskap inom ramen för de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (delegerad 
förordning (EU) nr 240/2014).

Or. en

Ändringsförslag 415
Radan Kanev

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) En beskrivning av hur det 
offentliga samrådet som föregick 
utarbetandet av de territoriella planerna 
för en rättvis omställning genomfördes 
och hur resultatet av detta samråd 
beaktades. 

Or. en

Ändringsförslag 416
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En beskrivning av den typ av 
insatser som planeras och hur de förväntas 

g) En bedömning av 
omställningsmöjligheterna för de berörda 
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bidra till att mildra effekterna av 
omställningen.

territorierna och de människor som bor 
där, med en beskrivning av den typ av 
insatser som planeras, inbegripet den 
arbetsmarknads- och kompetenspolitik 
som krävs för att aktivt främja och stödja 
sysselsättning och jobbskapande, och hur 
de förväntas bidra till att vända 
utmaningarna med omställningen till en 
möjlighet för regionen och de människor 
som bor där.

Or. en

Ändringsförslag 417
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) En beskrivning av den typ av 
insatser som planeras och hur de förväntas 
bidra till att mildra effekterna av 
omställningen när det gäller att skapa 
hållbara arbetstillfällen av god kvalitet 
liksom när det gäller behov av nya 
kompetenser.

Or. fr

Ändringsförslag 418
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 419
Jeroen Lenaers

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Om stöd ges i syfte att hjälpa 
berörda arbetstagare att anpassa sig till 
nya sysselsättningsmöjligheter, ge stöd i 
arbetssökandet och aktivt inkludera 
arbetssökande på arbetsmarknaden, ska 
särskild uppmärksamhet ägnas åt den 
gränsöverskridande arbetsmarknaden i 
gränsregioner.

Or. en

Ändringsförslag 420
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 421
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) I de fall stöd ges till produktiva 
investeringar i andra företag än 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, en vägledande förteckning över 
sådana verksamheter och företag, och 
belägg för att det finns behov av sådant 
stöd genom en gapanalys som visar att den 
förväntade sysselsättningen skulle vara 
negativ om investeringen inte gjordes.

Or. it

Ändringsförslag 422
Radka Maxová

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 423
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) I de fall stöd ges till investeringar 
för att minska växthusgasutsläppen från 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG, en vägledande 
förteckning över sådana verksamheter som 
ska få stöd och belägg för att de bidrar till 
att nå de relevanta riktmärken som 
fastställts för gratis tilldelning i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG och säkerställer 
att sysselsättningen inte blir negativ.

Or. it

Ändringsförslag 424
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) I de fall stöd ges till investeringar 
för att minska växthusgasutsläppen från 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG, en fullständig 
förteckning över sådana verksamheter som 
ska få stöd och belägg för att de bidrar till 
en omställning till en mycket resurs- och 
energieffektiv, cirkulär och klimatneutral 
ekonomi som bygger helt på förnybar 
energi och att investeringarna leder till en 
betydande minskning av 
växthusgasutsläppen, så att dessa hamnar 
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enlighet med direktiv 2003/87/EG, under 
förutsättning att investeringarna är 
nödvändiga för att skydda ett stort antal 
arbetstillfällen.

betydligt lägre än de relevanta riktmärken 
som fastställts för gratis tilldelning i 
enlighet med direktiv 2003/87/EG, under 
förutsättning att investeringarna är 
nödvändiga för att skydda ett stort antal 
arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 425
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 426
Radka Maxová

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 427
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Synergier och komplementaritet 
med andra unionsprogram och pelarna i 
mekanismen för en rättvis omställning för 
att ta itu med de utvecklingsbehov som 
fastställts.

j) Synergier och komplementaritet 
med andra unionsprogram och pelarna i 
mekanismen för en rättvis omställning för 
att ta itu med de utvecklingsbehov som 
fastställts i planens territorium.

Or. en

Ändringsförslag 428
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led ja (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) En tydlig beskrivning av den roll 
som offentliga förvaltningar och organ 
förväntas ta för att stödja genomförandet 
av planerna.

Or. en

Ändringsförslag 429
Sandra Pereira, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Territoriella planer för en rättvis 
omställning ska vara förenliga med alla 
målsättningar för internationell, 
europeisk, nationell eller regional 
strategisk planering avseende ekologiskt 
bevarande och begränsningar av 
klimatförändringarna och åtgärder som 
ska främja anständiga sysselsättningar, 
högre lön, investeringar i kostnadsfria 
offentliga tjänster för alla samt mer 
omfattande socialförsäkringsförmåner 
och sociala insatser.

Or. pt

Ändringsförslag 430
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

relevanta strategier för smart 
specialisering, de nationella energi- och 
klimatplanerna, den europeiska gröna 
given, den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, den europeiska klimatlagen 
och FN:s mål för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 431
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 432
Radan Kanev

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Territoriella planer för en rättvis 
omställning ska inte omfatta någon 
offentlig investering i infrastruktur för 
fossila bränslen och ska erbjuda en 
möjlighet att ytterligare stärka lokala 
ekonomier och korta ekonomiska 
kretslopp. 
Medlemsstaterna får dock inkludera 
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nationell finansiering av sådan 
verksamhet i respektive 
investeringsplaner, om detta bygger på 
beaktanden av energitrygghet eller 
nationell säkerhet. 

Or. en

Ändringsförslag 433
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Mekanism för nödtillämpning

Vid händelser i samband med 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi som har kortsiktiga och negativa 
konsekvenser för arbetstagarna på ett 
territorium i en medlemsstat får respektive 
medlemsstat begära att en mekanism för 
nödtillämpning aktiveras. Medlemsstaten 
ska förklara varför ett stöd från FRO till 
verksamheter i enlighet med artikel 4.2 
som är direkt kopplade till FRO:s 
särskilda mål i enlighet med artikel 2 är 
motiverat för att mildra de kortsiktiga och 
negativa effekterna för arbetstagarna. 
Kommissionen ska granska begäran med 
vederbörlig hänsyn till hur brådskande 
den är.

Or. en

Ändringsförslag 434
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Partnerskap

1. I enlighet med artikel 6 i förordning 
(EU) .../... [new CPR] och med delegerad 
förordning (EU) nr 240/2014 ska varje 
medlemsstat säkerställa ett meningsfullt 
deltagande av arbetsmarknadens parter 
och organisationer i det civila samhället 
samt andra relevanta eller representativa 
organisationer i programplaneringen och 
genomförandet av åtgärder som stöds av 
FRO. Ett sådant meningsfullt deltagande 
ska vara inkluderande och tillgängligt för 
alla.

Or. en

Ändringsförslag 435
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För outputindikatorer ska 
utgångsvärdet fastställas till noll. Delmålen 
för 2024 och målen för 2029 ska vara 
kumulativa.

Or. en

Ändringsförslag 436
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 10 för att ändra bilaga III för att 
göra nödvändiga justeringar av 
förteckningen över de indikatorer som ska 
användas.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 437
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Denna artikel ska tillämpas i full 
överensstämmelse med bestämmelserna 
om dataskydd i unionsrätten och i 
nationell rätt och utan att det påverkar 
tillämpningen av bestämmelserna i 
förordning (EU) .../... [new CPR].

Or. en

Ändringsförslag 438
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Finansiella korrigeringar

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

Or. en

Ändringsförslag 439
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 440
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen, på grundval av 
granskningen av den slutliga 
prestationsrapporten för programmet, drar 
slutsatsen att minst 65 % av det fastställda 

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

förordning (EU) [new CPR].

Or. en

Ändringsförslag 441
Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 442
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen, på grundval av 
granskningen av den slutliga 
prestationsrapporten för programmet, drar 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 443
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artikel 8.4 
ska ges till kommissionen tills vidare med 
verkan från och med [den dag då denna 
förordning träder i kraft].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 8.4 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
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i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 8.4 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 444
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 445
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 8.4 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.3 och 8.4 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 446
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 8.4 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.3 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. it

Ändringsförslag 447
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
och genomföra samråd med berörda 
parter i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 448
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 449
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 450
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Medlemsstaterna ska omfattas av en 
övergångsperiod fram till ... [ett år från 
den dag då denna förordning träder i 
kraft] för att utarbeta och anta 
territoriella planer för en rättvis 
omställning. Alla medlemsstater ska 
under denna övergångsperiod vara fullt 
berättigade till finansiering enligt denna 
förordning, och kommissionen ska inte 
beakta denna period vid ett eventuellt 
beslut om tillbakadragande eller 
minskning av medlen.

Or. en
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Ändringsförslag 451
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje medlemsstat ska 
finansieringsramen fastställas i följande 
steg:

För varje medlemsstat ska 
finansieringsramen fastställas i följande 
steg:

I. Ett belopp på 6.5 miljarder euro från 
Fonden för en rättvis omställning delas 
mellan medlemsstaterna på följande sätt:

Or. en

Motivering

Huvuddelen av FRO:s resurser, 6.5 miljarder euro, bör fördelas enligt den beräkningsmetod 
som kommissionen har föreslagit. De återstående medlen på 1 miljard euro bör dock riktas 
till de medlemsstater som redan 2017 hade minskat sina växthusgasutsläpp avsevärt, med 
minst 30 %, vilket innebär att de överträffade EU2020-målet på 20 % med 150 %.

Ändringsförslag 452
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 2-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/200628 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 2-region i en 
viss medlemsstat beaktas 
växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 2-region 
som har den högsta koldioxidintensiteten 

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar, transporter, 
byggnader, förändrad markanvändning 
och andra icke-försumbara källor i Nuts 
2- och Nuts 3-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
ovan nämnda källor rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 och den berörda 
regionens BNP, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 2- eller Nuts 3-
region i en viss medlemsstat beaktas 



PE652.310v01-00 118/134 AM\1205199SV.docx

SV

(vikt: 49 %) växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 2- eller 
Nuts 3-region som har den högsta 
koldioxidintensiteten (vikt: 39 %)

__________________ __________________
28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 
januari 2006 om upprättande av ett 
europeiskt register över utsläpp och 
överföringar av föroreningar och om 
ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 
96/61/EG (EUT L 33, 4.2.2006, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 
januari 2006 om upprättande av ett 
europeiskt register över utsläpp och 
överföringar av föroreningar och om 
ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 
96/61/EG (EUT L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. pt

Ändringsförslag 453
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 2-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/20061 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 2-region i en 
viss medlemsstat beaktas 
växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 2-region 
som har den högsta koldioxidintensiteten 
(vikt: 49 %)

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 2-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/20061 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 2-region i en 
viss medlemsstat beaktas 
växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 2-region 
som har den högsta koldioxidintensiteten 
(vikt: 27 %)

__________________ __________________
1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 

1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 
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direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).

direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 454
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 2-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/20061 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 2-region i en 
viss medlemsstat beaktas 
växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 2-region 
som har den högsta koldioxidintensiteten 
(vikt: 49 %)

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 3-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/20061 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 3-region i en 
viss medlemsstat beaktas 
växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 3-region 
som har den högsta koldioxidintensiteten 
(vikt: 49 %)

__________________ __________________
1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 
direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 
direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Motivering

I bilaga I är det viktigt att samla in så exakta uppgifter som möjligt. Därför bör vi hänvisa till 
NUTS 3-områden i stället för NUTS 2, eftersom det kan leda till att vissa regioner 
kompenserar andra. Med tanke på den begränsade budgeten bör vi försöka hålla oss så 
exakta som möjligt.
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Ändringsförslag 455
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 2-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/20061 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 2-region i en 
viss medlemsstat beaktas 
växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 2-region 
som har den högsta koldioxidintensiteten 
(vikt: 49 %)

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 3-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/20061 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 3-region i en 
viss medlemsstat beaktas 
växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 3-region 
som har den högsta koldioxidintensiteten 
(vikt: 49 %)

__________________ __________________
1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 
direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 
direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 456
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Sysselsättning inom kol- och ii) Sysselsättning inom kol- och 
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brunkolsutvinning (vikt: 25 %) brunkolsutvinning som andel av den totala 
arbetsstyrkan inom industrin i varje 
region (vikt: 33 %).

Or. en

Ändringsförslag 457
Sandra Pereira, Marc Botenga

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning (vikt: 25 %)

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning och andra sektorer som 
genomgår en omställning (vikt: 25 %)

Or. pt

Ändringsförslag 458
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning (vikt: 25 %)

ii) Sysselsättning inom kol-, brunkols-
, oljeskiffer och torvutvinning (vikt: 25 %)

Or. en

Ändringsförslag 459
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning (vikt: 25 %)

ii) Sysselsättning inom utvinning och 
energianvändning av kol och brunkol 
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(vikt: 25%)

Or. en

Ändringsförslag 460
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning (vikt: 25 %)

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning (vikt: 45 %)

Or. en

Ändringsförslag 461
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning (vikt: 25 %)

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning (vikt: 20 %)

Or. en

Ändringsförslag 462
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Ändringsförslag (va) Den 
hastighet med vilken medlemsstaterna 
åtar sig att minska sina växthusgasutsläpp 
från stenkol eller brunkol, enligt vad de 
har angett i sina respektive nationella 
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energi- och klimatplaner för 2030 (vikt: 5 
%)

Or. en

Ändringsförslag 463
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Sysselsättning i industrin i de Nuts 
2-regioner som beaktas i punkt i (vikt: 25 
%)

iii) Sysselsättning och arbetssökande 
som är anställda eller tidigare anställda 
inom verksamhetsområden som står inför 
allvarliga socioekonomiska utmaningar 
till följd av omställningsprocessen i 
industrin i de Nuts 3-regioner som beaktas 
i punkt i (vikt: 25 %)

Or. en

Ändringsförslag 464
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Sysselsättning i industrin i de Nuts 
2-regioner som beaktas i punkt i (vikt: 25 
%)

iii) Sysselsättning i industrin i de Nuts 
2-regioner som beaktas i punkt i (vikt: 27 
%)

Or. en

Ändringsförslag 465
Sandra Pereira, Marc Botenga

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Sysselsättning i industrin i de Nuts 
2-regioner som beaktas i punkt i (vikt: 25 
%)

iii) Arbetslöshet i de Nuts 2-regioner 
som beaktas i punkt i (vikt: 25 %)

Or. pt

Ändringsförslag 466
Sandra Pereira, Marc Botenga

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Andel Nuts 2-regioner som anses 
vara mindre utvecklade för 
sammanhållningspolitikens ändamål 
(vikt: 10 %)

Or. pt

Ändringsförslag 467
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

va) Den hastighet med vilken 
medlemsstaterna åtar sig att minska sina 
växthusgasutsläpp från stenkol eller 
brunkol, enligt vad de har angett i sina 
respektive nationella energi- och 
klimatplaner för 2030 (vikt: 6 %)

Or. en

Ändringsförslag 468
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 469
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 470
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
medlemsstat får mer än 2 miljarder euro, 
respektive 5 miljarder euro för en 
medlemsstat som genom tydliga 
indikatorer kan motivera att den innehar 
en större andel av sårbara regioner där 
övergången till en miljömässigt hållbar 
energipolitik skulle skapa konkreta 
socioekonomiska risker än medianen i 
andra medlemsstater. De belopp som 
överstiger 2 miljarder euro per 
medlemsstat, respektive 5 miljarder euro 
för kraftigt drabbade medlemsstater, 
omfördelas i proportion till anslagen till 
alla övriga medlemsstater. I enlighet med 
detta görs en ny beräkning av 
medlemsstaternas andelar.

Or. en

Ändringsförslag 471
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
medlemsstat får mer än 27 % av det 
kapitalbelopp som anges i artikel 3.2. De 
belopp som överstiger 27 % per 
medlemsstat omfördelas i proportion till 
anslagen till alla övriga medlemsstater. I 
enlighet med detta görs en ny beräkning av 
medlemsstaternas andelar.

Or. en
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Ändringsförslag 472
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
medlemsstat får mer än 20 % av fondens 
medel i enlighet med artikel 2.2. Högre 
belopp omfördelas i proportion till 
anslagen till alla övriga medlemsstater. I 
enlighet med detta görs en ny beräkning av 
medlemsstaternas andelar.

Or. it

Ändringsförslag 473
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Medlemsstatens andel som 
beräknats genom tillämpning av led b 
justeras uppåt eller nedåt genom en 
koefficient som är 1,5 gånger det procenttal 
med vilket medlemsstatens BNI per capita 
(i köpkraftsstandard) för perioden 2015–
2017 överstiger eller understiger 
genomsnittlig BNI per capita i 
medlemsstaterna i EU-27 (genomsnittet är 
satt till 100 %).

c) Medlemsstatens andel som 
beräknats genom tillämpning av led b 
justeras uppåt eller nedåt genom en 
koefficient som är 1,5 gånger det procenttal 
med vilket medlemsstatens senaste BNI 
per capita (i köpkraftsstandard) överstiger 
eller understiger genomsnittlig BNI per 
capita i medlemsstaterna i EU-27 
(genomsnittet är satt till 100 %).

Or. it

Ändringsförslag 474
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led c – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den här justeringen görs inte för 
medlemsstater för vilka anslaget har 
begränsats enligt led b.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 475
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den här justeringen görs inte för 
medlemsstater för vilka anslaget har 
begränsats enligt led b.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 476
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De belopp som behövs för att säkerställa 
den lägsta stödnivån dras proportionellt 
från övriga medlemsstaters anslag, utom 
för medlemsstater för vilka anslaget har 
begränsats enligt led b.

De belopp som behövs för att säkerställa 
den lägsta stödnivån dras proportionellt 
från övriga medlemsstaters anslag.

Or. en

Ändringsförslag 477
Stelios Kympouropoulos
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Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Befolkning i ö- eller bergsområden 
som är beroende av autonom elproduktion 
med hjälp av diesel- eller bensindrivna 
generatorer (vikt: 2 %).

Or. en

Ändringsförslag 478
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

II. De återstående medlen på 1 miljard 
euro från Fonden för en rättvis 
omställning bör fungera som en 
kompensationsmekanism för 
medlemsstater som uppnådde en 
minskning av växthusgasutsläppen med 
minst 30 % fram till 2017, baserat på 
deras nationella inventeringar i 
förhållande till utsläppsnivåerna 1990, 
och som därmed överträffade EU:s 
utsläppsminskningsmål för 2020 med 
minst 150 %. Denna 1 miljard euro 
fördelas mellan dessa medlemsstater på 
grundval av graden av deras bruttoutsläpp 
av växthusgaser för 2017.

Or. en

Motivering

The proposal of the Commission does not take into account previous emission reduction 
efforts, thus allocating a lower share of the resources to early achiever Member States. At the 
same time, it favours Member States that have not demonstrated such achievements. By 
introducing a compensation mechanism, the current amendment aims at rebalancing this 
rather unjust feature of the proposal. The compensation mechanism would provide additional 
resources for nine Member States, out of which eight are amongst the poorest ones in the EU. 
It needs to be noted that, under the current amendment, Poland’s allocation would be 
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maintained at the maximum amount of 2 billion EUR, in accordance with Annex I - 
paragraph 1 - point (b).

Ändringsförslag 479
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referens: artikel 7.2 a utgår

Or. it

Ändringsförslag  480
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

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

Or. en

Ändringsförslag 481
Andrea Caroppo

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referens: artikel 7.2 b Referens: artikel 7.2 b

1.2. Identifiering av de territorier som 
förväntas bli mest påverkade, samt en 
motivering av valet med motsvarande 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1.1. Huvuddragen i den förväntade 
omställningsprocessen till en klimatneutral 
ekonomi, i linje med målen i de befintliga 
omställningsplanerna, med en tidsplan för 
att upphöra eller minska typer av 
verksamhet som kol- och brunkolsbrytning 
och kolkraftverk.
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uppskattning av konsekvenserna för 
ekonomin och sysselsättningen, baserat 
på den senaste versionen av den 
nationella energi- och klimatplanen.

Or. it

Ändringsförslag 482
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1 – Referens: artikel 7.2 b – avsnitt 1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2. Identifiering av de territorier som 
förväntas påverkas mest negativt, samt en 
motivering av valet med motsvarande 
uppskattning av konsekvenserna för 
ekonomin och sysselsättningen, baserat på 
huvuddragen i avsnitt 1.1.

1.2. Identifiering av de territorier, sektorer 
och samhällsgrupper som förväntas 
påverkas mest negativt, samt en motivering 
av valet med motsvarande uppskattning av 
konsekvenserna för ekonomin och 
sysselsättningen, baserat på huvuddragen i 
avsnitt 1.1.

Or. en

Ändringsförslag 483
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2.1. Bedömning av de ekonomiska, 
sociala, territoriella och sektoriella 
konsekvenserna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi

Or. en
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Ändringsförslag 484
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – led 2.2 – Referens: artikel 7.2 d – tabellen – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Mål och förväntade resultat för 
genomförandet av prioriteringen inom 
FRO.

– Mål och förväntade resultat för 
genomförandet av prioriteringen inom 
FRO, inbegripet för de berörda 
lokalsamhällenas välfärd och för 
arbetstagare, med särskild 
uppmärksamhet på långtidsarbetslöshet, 
fattigdom bland förvärvsarbetande och 
personer som söker sitt första arbete.

Or. en

Ändringsförslag  485
Radka Maxová

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – led 2.4 – Referens: artikel 7.2 h och Referens: artikel 7.2 i – tabeller

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referens: artikel 7.2 h utgår
Fylls i endast om stöd ges till produktiva 
investeringar i andra än små och 
medelstora företag:
– En fullständig förteckning över sådan 
verksamhet och sådana företag, och för 
var och en av dem belägg för att det finns 
behov av sådant stöd genom en gapanalys 
som visar att de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen skulle överstiga det 
förväntade antalet nya arbetstillfällen om 
investeringen inte gjordes.
Referens: artikel 7.2 i
Fylls i endast om stöd ges till 
investeringar för att minska 
växthusgasutsläppen från sådan 
verksamhet som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG.



AM\1205199SV.docx 133/134 PE652.310v01-00

SV

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

Or. en

Ändringsförslag 486
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – led 3.1 – tabell – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Arrangemang för parternas 
deltagande i utarbetande, genomförande, 
övervakning och utvärdering av den 
territoriella planen för en rättvis 
omställning.

– Arrangemang för parternas 
deltagande, i överensstämmelse med den 
europeiska uppförandekoden för 
partnerskap inom ramen för de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (delegerad 
förordning (EU) nr 240/2014), inbegripet 
icke-statliga organisationer, 
fackföreningar och andra berörda parter, 
i utarbetande, genomförande, övervakning 
och utvärdering av den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 487
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – led 3.1 – tabell – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Resultat av det offentliga samrådet. – Resultat av det offentliga samrådet, 
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i överensstämmelse med den europeiska 
uppförandekoden för partnerskap inom 
ramen för de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (delegerad 
förordning (EU) nr 240/2014).

Or. en

Ändringsförslag 488
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – led 3.3 – tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett eller flera organ som ansvarar för 
samordningen och övervakningen av 
genomförandet av planen, och deras 
respektive roller

Ett eller flera organ som ansvarar för 
samordningen och övervakningen av 
genomförandet av planen, och deras 
respektive roller, i överensstämmelse med 
den europeiska uppförandekoden för 
partnerskap inom ramen för de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (delegerad 
förordning (EU) nr 240/2014).

Or. en


