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KORTFATTAD MOTIVERING

Världen står inför en ofrånkomlig ekologisk kris. Fonden för en rättvis omställning (FRO) och 
åtagandet att uppnå en klimatneutral union till 2050 är tecken på att EU är villigt att avsätta 
konkreta budgetmedel till den nödvändiga ekologiska omställningen av ekonomin. EU åtar 
sig att stödja befolkningen i dessa förändringar och hjälpa territorierna att tillvarata denna 
gemensamma möjlighet att skapa en hållbar och rättvis framtid.

Nu när covid-19-pandemin avslöjar hur ömtåliga våra utvecklingsmodeller är, blir behovet av 
europeiska skyddsåtgärder allt större. De kriser som hotar våra samhällen tar inte ut varandra, 
utan är ömsesidigt förstärkande eftersom de spär på ojämlikheten och främjar tendensen att 
avskärma sig. Därför måste EU:s lagstiftning stärka unionens förmåga att motverka denna 
utveckling.

De europeiska medborgarna inser att det är absolut nödvändigt att hantera vår tids utmaningar 
på ett kollektivt sätt, genom samarbete. 82 % av Europas befolkning är för ekonomiskt stöd 
till energiomställningen1. Klimatförändringarnas effekter gör det uppenbart att vår överlevnad 
är beroende av vår kollektiva förmåga att förändra livsstil.

Vår politik på energi-, ekonomi-, social- och miljöområdet måste vara i fas med historien. 
Den europeiska gröna given2 är ett sätt för EU att visa att man vägrar finna sig i de globala 
förändringarna och att man stöder territoriernas förmåga att fungera som drivkrafter för 
förändring. I investeringsplanen för ett hållbart Europa3 utvecklas mekanismen för en rättvis 
omställning som kommer att bidra till att mobilisera minst 100 miljarder euro under perioden 
2021–2027 till förmån för de regioner som påverkas mest av omställningen till en grön 
ekonomi.

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis 
omställning4 är en av de tre pelarna i mekanismen för en rättvis omställning. Detta förstärkta 
EU-stöd får dock inte bli till ovillkorade bidrag till medlemsstaterna. Deras fullgörande av 
sina klimatåtaganden är nödvändigt för att garantera en enhetlig, trovärdig och effektiv 
europeisk politik.

I en tid av såväl ekonomisk som social kris får territorierna med störst behov av omställning 
inte bli de som 2000-talet glömde bort. Dessa territorier är viktiga för det europeiska 
projektet, som nu måste förmå deras respektive kulturer och styrkor att tillsammans bidra till 
en projektdynamik som driver på inkluderande systemförändring. FRO speglar denna 
målsättning och kompletterar de två andra pelarna i mekanismen för en rättvis omställning, 
vilka också måste omfatta dessa territorier till viss del. Fondens syfte är att stödja människor 
lokalt för att de ska kunna stärka sin resiliens, och att se till att inget territorium hamnar på 
efterkälken.

1 Andra upplagan av EIB:s klimatundersökning, som genomfördes i samarbete med institutet BVA och 
offentliggjordes den 13 mars 2020. 
2 Den europeiska gröna given av den 11 december 2019.
3 COM(2020)0021 av den 14 januari 2020.
4 COM(2020)0022 av den 14 januari 2020.
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Föredraganden vill framhålla tre aspekter i FRO:s stödfunktion som avgörande för att 
omställningen ska bli en möjlighet till en bättre framtid för territorierna och deras 
befolkningar.

För att FRO verkligen ska användas på ett rättvist sätt bör den, för det första, som en prioritet 
sätta människan i centrum och förbättra det sociala välbefinnandet. Fondens effekter måste 
vara påtagliga för befolkningen och synliga på plats. Detta kan uppnås både genom åtgärder 
för arbetsmarknadsaktivering (utbildning, stöd till att starta företag, mobilitetsstöd osv.) och 
genom vissa passiva stödåtgärder (finansiering av pensionsskillnader).

Dessutom bör fonden bidra till att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi inom 
territorierna. Vid alla fondens investeringar bör hänsyn tas till utmaningar som rör social 
trygghet och miljöskydd.

Slutligen bör fonden stödja åtgärder för social infrastruktur som hjälper de territorier som får 
stöd för omställningen att förbli dynamiska, gemenskapsinriktade och solidariska (vad gäller 
t.ex. hälso- och sjukvård och bostäder). Utöver fysisk infrastruktur är det avgörande att stärka 
lokala intressenters förmåga att delta i omställningen för att säkra fondens tillgänglighet.

Föredraganden ser FRO som en slags ”europeisk omställningsverkstad”5. För att 
förändringsdynamiken och territoriernas omvandling ska lyckas krävs det att invånarna deltar 
i utformningen av strategier och att man medvetet mobiliserar föreningar och strukturer till att 
leda lokala projekt. Att genomdriva den gröna omställningen av ett territorium innebär 
framför allt att genomföra offentlig politik som främjar nya synsätt och ger upphov till lokala 
lösningar.

Med hjälp av Fonden för en rättvis omställning kan omställningen bli till en framgång för 
både regioner, privatpersoner och företag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att 
som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det regelverk som styr unionens 
sammanhållningspolitik för perioden 
2021–2027, kopplat till nästa fleråriga 
budgetram, bidrar till fullgörandet av 
unionens åtaganden att genomföra 

(1) Det regelverk som styr unionens 
sammanhållningspolitik för perioden 
2021–2027, kopplat till nästa fleråriga 
budgetram, bidrar till fullgörandet av 
unionens åtaganden att genomföra 

5 Enligt den modell för omställning som utvecklats i Loos-en-Gohelle i Frankrike,
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales   

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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Parisavtalet och FN:s mål för hållbar 
utveckling genom att inrikta unionens 
finansiering på gröna mål. Genom den här 
förordningen genomförs en av 
prioriteringarna i meddelandet om den 
europeiska gröna given (nedan kallat den 
gröna given)11 och den ingår i 
investeringsplanen för ett hållbart Europa12 
som tillhandahåller särskild finansiering 
genom mekanismen för en rättvis 
omställning inom 
sammanhållningspolitiken, för att hantera 
de ekonomiska och sociala kostnaderna 
för omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi där alla återstående 
utsläpp av växthusgaser kompenseras 
genom motsvarande upptag av gaserna.

Parisavtalet för att begränsa den globala 
temperaturökningen till under 1.5°C och 
FN:s mål för hållbar utveckling genom att 
inrikta unionens finansiering på gröna mål 
samt den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter. Genom den här förordningen 
genomförs en av prioriteringarna i 
meddelandet om den europeiska gröna 
given (nedan kallat den gröna given)11 och 
den ingår i investeringsplanen för ett 
hållbart Europa12 som tillhandahåller 
särskild finansiering genom mekanismen 
för en rättvis omställning inom 
sammanhållningspolitiken, för att hantera 
de ekonomiska och sociala utmaningarna 
från omställningen till en mycket resurs- 
och energieffektiv, cirkulär och 
klimatneutral ekonomi som bygger helt på 
förnybar energi så snart som möjligt, och 
allra senast 2050, och för att hjälpa och 
bistå regioner och människor i unionen 
med socialt, arbetsmarknadsmässigt och 
ekonomiskt stöd.

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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Omställningen till en klimatneutral 
och cirkulär ekonomi är ett av unionens 
viktigaste politiska mål. Den 12 december 
2019 godkände Europeiska rådet målet att 
uppnå en klimatneutral union 2050 i linje 
med Parisavtalets mål. Att vi bekämpar 
klimatförändringar och miljöförstöring 
kommer att gagna alla på lång sikt och 
skapa möjligheter och utmaningar för alla 
på medellång sikt, men alla regioner och 

(2) Omställningen till en klimatneutral, 
mycket resurs- och energieffektiv och 
cirkulär ekonomi som bygger helt på 
förnybar energi är ett av unionens 
viktigaste politiska mål. Enligt Europeiska 
investeringsbankens (EIB) 
opinionsundersökning om klimatet från 
2019 vill 82 % av unionsmedborgarna att 
energiomställningen ska få särskilt 
ekonomiskt stöd. Den 12 december 2019 
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medlemsstater har olika utgångslägen för 
omställningen och olika kapacitet att 
genomföra den. Vissa har hunnit längre än 
andra, och omställningen medför mer 
omfattande sociala och ekonomiska 
konsekvenser för de regioner som är starkt 
beroende av fossila bränslen, särskilt kol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, eller 
växthusgasintensiva industrier. Situationen 
innebär att det finns en risk att 
omställningen i unionen sker i varierande 
hastighet när det gäller klimatåtgärder, och 
även att skillnaderna mellan regionerna 
ökar, vilket vore skadligt för målet social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning.

godkände Europeiska rådet målet att uppnå 
en klimatneutral union 2050 i linje med 
Parisavtalets mål. Att bekämpa 
klimatförändringar och miljöförstöring är 
utmaningar som kan vändas till 
möjligheter för alla på medellång och lång 
sikt, om de utformas på ett socialt rättvist 
sätt. Alla regioner och medlemsstater har 
olika utgångslägen för den nödvändiga 
och ytterst brådskande omställningen och 
olika kapacitet att genomföra den. Vissa 
har hunnit längre än andra, och 
omställningen medför mer omfattande 
sociala, arbetsmarknadsmässiga och 
ekonomiska konsekvenser för de regioner, 
och invånare i dessa, som är starkt 
beroende av fossila bränslen – gas, kol, 
brunkol, torv och oljeskiffer – och/eller 
växthusgasintensiva industrier. Situationen 
innebär att det finns en risk att 
omställningen i unionen sker i varierande 
hastighet när det gäller klimatåtgärder och 
den bidrar även till sociala orättvisor och 
växande skillnader mellan regionerna. 
Därför är det av yttersta vikt att ge 
brådskande stöd till de regioner och 
aktörer vars bidrag är centralt för att 
säkerställa en snabb och rättvis 
omställning i överensstämmelse med 
unionens klimatmål, så att inte gapet 
vidgas. 

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att omställningen ska bli 
framgångsrik måste den vara rättvis och 
socialt godtagbar för alla. Därför måste 
både unionen och medlemsstaterna redan 
från börja beakta de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna och utnyttja alla 

(3) För att omställningen ska bli 
framgångsrik måste den vara inkluderande 
och socialt godtagbar för alla, minska 
orättvisorna och undvika att någon 
hamnar på efterkälken. Därför bör både 
unionen och medlemsstaterna, liksom de 
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tänkbara verktyg för att mildra de negativa 
konsekvenserna. Unionens budget har här 
en viktig roll att spela.

olika regionala och lokala aktörerna, 
redan från börja beakta de sociala, 
arbetsmarknadsmässiga och ekonomiska 
konsekvenserna och utnyttja alla tänkbara 
verktyg för att mildra de negativa 
konsekvenserna och förstärka de positiva, 
såsom att skapa nya, anständiga och 
hållbara arbetstillfällen eller förbättra 
luftkvaliteten. Unionens budget har här en 
viktig roll att spela.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Enligt den gröna given och 
investeringsplanen för ett hållbart Europa 
bör mekanismen för en rättvis omställning 
vara ett komplement till de andra 
åtgärderna inom nästa fleråriga budgetram 
för perioden 2021–2027. Unionen bör 
bistå och hjälpa regioner och deras 
invånare med att ställa om till en 
klimatneutral union genom att sammanföra 
utgifterna i unionens budget för 
klimatmässiga, 
sammanhållningsrelaterade och sociala 
mål på alla nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den här förordningen inrättar 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 

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

som är en av pelarna i den mekanism för en 
rättvis omställning som genomförs inom 
sammanhållningspolitiken. Syftet med 
FRO är inte bara att mildra de negativa 
effekterna av klimatomställningen utan 
även att skapa och förstärka framtida 
positiva effekter genom att stödja de mest 
drabbade områdena och deras invånare, i 
synnerhet de berörda arbetstagarna. I 
enlighet med det särskilda FRO-målet bör 
åtgärder som får stöd från FRO direkt bidra 
till att underlätta och driva på 
omställningen genom att skapa nya 
hållbara sysselsättningsmöjligheter, 
dämpa negativa sociala konsekvenser och 
finansiera diversifiering, hållbarhet och 
modernisering i den lokala ekonomin. 
Detta avspeglas i det särskilda FRO-målet, 
som inrättas på samma nivå som och 
förtecknas tillsammans med de politiska 
målen i artikel [4] i förordning (EU) [new 
CPR].

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Med tanke på vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet, åtagandet avseende FN:s mål 
för hållbar utveckling och den höjda 
ambitionsnivån i den europeiska gröna 
given för att skapa möjligheter till en mer 
välmående och inkluderande samt 
hälsosammare och grönare kontinent bör 
FRO ge ett viktigt bidrag till allmänna 
klimatåtgärder och påskynda 
omställningen till en klimatneutral, 
mycket resurs- och energieffektiv och 
cirkulär ekonomi som bygger helt på 
förnybar energi så snart som möjligt och 
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från Eruf och ESF + kommer att bidra fullt 
ut till att det målet uppnås.

allra senast 2050. Medel från FRO:s eget 
anslag är ett tillägg och kompletterar de 
investeringar som krävs för att uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
unionens budget ska bidra till klimatmålen. 
Medel som förs över från Eruf och ESF + 
kommer att bidra fullt ut till att det målet 
uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) FRO-medlen bör komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken samt nationella 
och regionala investeringar och privat 
kapital och bör under inga 
omständigheter ersätta sådana 
investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater 
som är starkt beroende av fossila bränslen 
eller växthusgasintensiva industriella 
verksamheter som ska fasas ut eller som 
måste anpassas vid omställningen till 
klimatneutralitet och som saknar de 

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är inte bara en utmaning utan 
även en enorm möjlighet för alla. Det 
kommer att behövas ytterligare stöd till de 
regioner som fortfarande är starkt 
beroende av fossila bränslen eller 
växthusgasintensiva industriella 
verksamheter som måste fasas ut och/eller 
moderniseras för att ställa om till 
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ekonomiska medlen för detta. FRO bör 
därför omfatta alla medlemsstater, men 
fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. FRO bör 
därför omfatta hela unionen, men 
fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla regionernas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att genomföra omställningen till 
klimatneutralitet så snart som möjligt och 
allra senast 2050.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens klimatmässiga, sociala och 
miljömässiga prioriteringar. 
Förteckningen över investeringar bör 
prioritera sådana som stöder människor, 
skapande av arbetstillfällen och lokala 
ekonomier och som är hållbara på 
medellång och lång sikt, med beaktande 
av alla mål i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och den europeiska 
gröna given, samtidigt som de skyddar, 
bevarar och stärker unionens 
naturkapital och förbättrar hälsan och 
välbefinnandet med avseende på 
miljörelaterade risker och konsekvenser. 
De finansierade projekten bör bidra till en 
övergång till en resurseffektiv 
klimatneutral och cirkulär ekonomi allra 
senast 2050. Inom sektorer på 
tillbakagång, t.ex. energiproduktion 
baserad på stenkol, brunkol, torv, gas, olja 
och oljeskiffer eller utvinning av sådana 
fossila bränslen, bör stödet kopplas till och 
vara starkt villkorat av en utfasning av 
verksamheten och inriktas på att skapa 
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innovation och forskning inom avancerad 
och hållbar teknik samt verksamhet inom 
digitalisering och konnektivitet, under 
förutsättning att åtgärderna hjälper till att 
mildra de negativa sidoeffekterna av 
omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och att de bidrar till den.

arbetstillfällen och förbättra den lokala 
ekonomins motståndskraft mot potentiella 
förluster av arbetstillfällen. När det gäller 
sektorer i omvandling med stora utsläpp av 
växthusgaser bör stödet främja ny 
verksamhet genom användande av ny 
teknik, innovation på arbetsplatsen, nya 
processer eller produkter som leder till 
betydande utsläppsminskningar, i enlighet 
med EU:s klimatmål för 2030 och EU:s 
klimatneutralitet till 205013, samtidigt som 
man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas åt tillämpningen av principen 
om att sätta energieffektivitet främst i alla 
investeringsbeslut och åt gröna sektorer, 
såsom förnybara energikällor, eller andra 
sektorer som stöder, främjar och driver på 
resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi 
samt sådana som främjar innovation och 
forskning inom avancerad och hållbar 
teknik samt verksamhet inom digitalisering 
och konnektivitet. Åtgärderna bör stärka 
skapandet av gröna, hållbara och 
anständiga arbetstillfällen, mildra de 
negativa sociala konsekvenserna och 
skynda på omställningen till en 
klimatneutral och cirkulär ekonomi allra 
senast 2050.

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) FRO bör även användas för att 
stödja investeringar i sociala, 
utbildningsrelaterade, hälsorelaterade och 
kulturella projekt, särskilt i regioner som 
är beroende av en koldioxidintensiv 
ekonomi och som berörs av den 
strukturella omställningen till en 
resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. 
Ojämlika möjligheter i stödberättigade 
regioner påverkar särskilt tillgången till 
utbildnings-, kultur-, samhälls-, hälso- 
och sjukvårds- och socialtjänster. 
Utvecklingen av ett starkt närsamhälle 
och integreringen av utsatta grupper i 
samhället utan åtskillnad kan förbättra de 
ekonomiska möjligheterna och säkerställa 
en rättvis omställning för alla. Detta 
skulle bidra till att människor i 
omställningsregioner, även personer 
verksamma i den sociala ekonomin som 
är centrala för den lokala ekonomiska 
utvecklingen och den sociala 
marknadsekonomin, får tillgång till 
högkvalitativa offentliga tjänster och 
tjänster av allmänt intresse i syfte att 
understödja en socialt rättvis omställning 
där ingen hamnar på efterkälken.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skydda de medborgare som 
är mest sårbara för klimatomställningen 
bör FRO också täcka kompetenshöjning 

(11) För att skydda de grupper som med 
störst sannolikhet kommer att behöva stöd 
för att klara klimatomställningen bör FRO 
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och omskolning av berörda arbetstagare, 
för att hjälpa dem att anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 
arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden.

också täcka kompetenshöjning och 
omskolning av berörda arbetstagare, med 
särskild uppmärksamhet på de mest 
utsatta människorna enligt definitionen i 
[ESF+-förordningen], för att hjälpa dem 
att anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, nå en jämn 
könsfördelning i alla sektorer, erbjuda en 
aktiv arbetsmarknads- och 
kompetenspolitik för framtidsorienterade 
sektorer och arbetstillfällen, stöd till de 
som berörs av omställningen och 
individanpassat stöd i arbetssökandet för 
alla typer av arbetssökande samt 
säkerställa lika tillgång för alla grupper 
utan åtskillnad och deras aktiva 
inkludering på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna och 
kommissionen bör säkerställa att de 
prioriterade insatser som finansieras av 
FRO genomförs på ett sätt som bidrar till 
att respektera och främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män i enlighet med 
artikel 8 i EUF-fördraget. Utvärderingar 
har visat betydelsen av att 
jämställdhetsmålen beaktas fullt ut i alla 
aspekter och i alla faser i utarbetandet, 
övervakningen, genomförandet och 
utvärderingen av de operativa 
programmen i god tid och på ett enhetligt 
sätt, samtidigt som särskilda åtgärder 
vidtas för att stärka jämställdheten, 
kvinnors ekonomiska oberoende, 
utbildning och kompetensutveckling samt 
återintegrering av våldsutsatta kvinnor på 
arbetsmarknaden och i samhället.
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Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) FRO har en viktig roll att spela för 
att mildra de sociala konsekvenserna 
bortom ekonomin och bör inte reduceras 
till ett instrument för affärsinvesteringar. 
Omställningen kan bli krävande för de 
berörda regionerna och deras invånare. 
Riskerna handlar inte bara om förlorade 
arbetstillfällen utan även om förlorade 
skatteintäkter på det lokala planet och om 
arbetstagare som ger sig av och lämnar 
kvar de unga och äldre med eventuell 
följd att viss service läggs ned (särskilt när 
det gäller kolgruvearbetare). Satsningar 
på social infrastruktur för att säkerställa 
en hög servicenivå för människor som bor 
i berörda områden och uppväga 
servicebortfallet är därför centralt för att 
säkerställa en socialt rättvis omställning 
där ingen hamnar på efterkälken. FRO 
bör särskilt ingripa för att förhindra 
recession och säkerställa att 
lokalbefolkningen tar förändringarna till 
sig och att närsamhällets aktörer och 
infrastrukturen stärks i fråga om hälso- 
och sjukvård, sociala tjänster och lokal 
demokrati. 

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör FRO stödja 
produktiva investeringar i små och 
medelstora företag. Med produktiva 
investeringar menas investeringar i 
företagens realkapital eller immateriella 
tillgångar, för att producera varor och 
tjänster och därigenom bidra till 
bruttoinvesteringar och sysselsättning. För 
andra företag än de små och medelstora 
företagen bör produktiva investeringar 
endast få stöd om de är nödvändiga för att 
begränsa förlusten av arbetstillfällen på 
grund av omställningen, genom att de 
skapar eller skyddar ett betydande antal 
arbetstillfällen och på villkor att de inte 
leder till eller är ett resultat av 
omlokalisering. Investeringar i befintliga 
industrianläggningar, inklusive sådana som 
omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de 
bidrar till övergången till en klimatneutral 
ekonomi till 2050 och går långt under de 
relevanta riktmärken som fastställts för 
gratis tilldelning enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG14 och om 
de leder till att ett betydande antal 
arbetstillfällen skyddas. Sådana 
investeringar bör motiveras i enlighet 
därmed i den relevanta territoriella planen 
för en rättvis omställning. För att främja 
den inre marknadens och 
sammanhållningspolitikens integritet bör 
stöd till företag följa unionens regler om 
statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget, och framför allt bör stöd 
till produktiva investeringar i andra företag 
än små och medelstora företag begränsas 
till företag i områden som utses till 
stödområden i enlighet med artikel 107.3 a 
och c i EUF-fördraget.

(12) För att öka diversifieringen i de 
territorier som behöver ytterligare stöd för 
att klara omställningen bör FRO stödja 
produktiva investeringar med 
sysselsättningsskapande potential i gröna 
och hållbara små och medelstora företag. 
Med produktiva investeringar menas 
investeringar i företagens realkapital eller 
immateriella tillgångar, för att producera 
varor och tjänster och därigenom bidra till 
bruttoinvesteringar och till grön, anständig 
och hållbar sysselsättning. För andra 
företag än de små och medelstora företagen 
bör produktiva investeringar endast få stöd 
om de är nödvändiga för att begränsa 
förlusten av arbetstillfällen på grund av 
omställningen och om de stöder FRO:s 
överordnade mål att påskynda 
omställningen till en klimatresilient, 
cirkulär ekonomi genom att de skapar, 
eller stöder anpassningen av, ett 
betydande antal arbetstillfällen och på 
villkor att de inte leder till eller är ett 
resultat av omlokalisering. Investeringar i 
befintliga industrianläggningar, inklusive 
sådana som omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas 
förutsatt att de bidrar till omställningen 
till en klimatneutral ekonomi till 2050 och 
går långt under de relevanta riktmärken 
som fastställts för gratis tilldelning enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG14 och förutsatt att de leder till 
att ett betydande antal anständiga och 
hållbara arbetstillfällen skyddas. Sådana 
investeringar bör motiveras i enlighet 
därmed i den relevanta territoriella planen 
för en rättvis omställning samt vara 
hållbara och förenliga med principen om 
att sätta energieffektivitet främst, medan 
investeringar i infrastruktur för fossila 
bränslen inte bör omfattas av FRO. För 
att främja den inre marknadens och 
sammanhållningspolitikens integritet bör 
stöd till företag följa unionens regler om 
statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i 
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EUF-fördraget, och framför allt bör stöd 
till produktiva investeringar i andra företag 
än små och medelstora företag begränsas 
till företag i områden som utses till 
stödområden i enlighet med artikel 107.3 a 
och c i EUF-fördraget.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) För att tillhandahålla flexibilitet vid 
programplaneringen av FRO-medlen inom 
målet Investering för sysselsättning och 
tillväxt bör det vara ett krav att utarbeta ett 
fristående FRO-program. I enlighet med 
artikel 21a i förordning (EU) [new CPR] 
bör FRO-medlen förstärkas med 
kompletterande finansiering från Eruf och 
ESF+. De belopp som överförs från Eruf 
respektive ESF+ bör vara förenliga med 
den typ av insatser som anges i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) FRO-stödet bör villkoras av att 
omställningsprocessen i ett specifikt 
territorium faktiskt genomförs och är 
mätbar, för att uppnå en klimatneutral 
ekonomi. Mottagande regioner i 
medlemsstaterna bör därför tillsammans 
med berörda aktörer, däribland 
civilsamhället och berörda 
lokalsamhällen, och med stöd från 
kommissionen, utarbeta territoriella planer 
för en rättvis omställning med detaljerade 
uppgifter om omställningsprocessen, t.ex. 
sysselsättningsskapande åtgärder och 
investeringar i lokal social infrastruktur, i 
överensstämmelse åtminstone med 
ambitionsnivån i sina nationella energi- 
och klimatplaner, FN:s mål för hållbar 
utveckling och den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter. Kommissionen bör 
därför inrätta en plattform för en rättvis 
omställning, som skulle bygga på den 
befintliga plattformen för kolregioner i 
övergång, för att möjliggöra bilateralt och 
multilateralt utbyte av erfarenheter och 
bästa praxis bland alla berörda aktörer och 
sektorer. Den befintliga plattformen bör 
användas till fullo för att sprida bästa 
praxis under planeringsfasen.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att säkerställa omställningens 
och FRO:s långsiktiga effektivitet och 
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positiva konsekvenser kommer 
datainsamling av kommissionen att 
krävas för att bättre förutse 
kompetensbehoven i olika sektorer och 
industrigrenar för anpassningen till de 
förändringar som en ny grön ekonomi 
kräver och i synnerhet för att 
tillhandahålla modeller för olika 
koldioxidminskningsscenariers effekter 
på sysselsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 18

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+, 

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade aktörerna och 
territorierna, dit FRO-stödet måste riktas, 
och de bör beskriva de särskilda åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en 
klimatneutral ekonomi allra senast 2050, 
särskilt när det gäller stängning av 
anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet, samt en detaljerad plan för 
investeringar i social infrastruktur. Dessa 
territorier bör definieras exakt och 
motsvara Nuts 3-regioner eller delar av 
sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar, möjligheter och behov, bland 
annat med avseende på social 
infrastruktur, och av den 
sysselsättningsskapande potential som 
krävs för att klara omställningen, och bör 
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 allra 
senast 2050 och med målen i den 
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Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

europeiska gröna given, samtidigt som 
ingen hamnar på efterkälken. Endast 
investeringar som överensstämmer med 
omställningsplanerna bör få ekonomiskt 
stöd från FRO. De territoriella planerna för 
en rättvis omställning bör ingå i det 
nationella FRO-program som ska 
godkännas av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 19

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 i deras 
ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga och 
sociala 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 de särskilda 
utmaningarna 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.

Or. en
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Ändringsförslag 20

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 de grupper i befolkningen 
och de 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 
senast 2050 och vända utmaningarna till 
möjligheter, särskilt i fråga om skapande 
av nya, anständiga och gröna 
arbetstillfällen, kompetenshöjning och 
omskolning av arbetstagare och 
utbildning för att främja en ny ekonomisk 
modell som skapar välstånd och 
välbefinnande och samtidigt minskar de 
negativa konsekvenserna för klimatet och 
miljön.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2

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, orter och 
människor att hantera de sociala, 
arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska och 
miljömässiga utmaningarna och 
möjligheterna till följd av omställningen 
till en klimatneutral ekonomi och ett 
klimatneutralt samhälle.

Or. en



PA\1202704SV.docx 21/46 PE650.398v01-00

SV

Ändringsförslag 22

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 samt respektera och stödja 
de överordnade målen i den europeiska 
gröna given, särskilt det 
unionsövergripande 
klimatneutralitetsmålet enligt definitionen 
i den europeiska klimatlagen, för att 
hantera klimat- och miljöutmaningar och 
samtidigt säkerställa en rättvis 
omställning där ingen hamnar på 
efterkälken. FRO ska uteslutande stödja 
sådan verksamhet som anges i artikel 4.2 
a–4.2 d.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Or. en

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I enlighet med punkt 1 ska FRO 
stödja följande investeringar i den 
ekonomiska omställningen, förutsatt att 
de är stödberättigande enligt förordning 
... [förordningen om hållbar taxonomi]:
a) Hållbara investeringar i små och 
medelstora företag, inklusive 
uppstartsföretag, som leder till anständigt 
och hållbart jobbskapande, ekonomisk 
diversifiering och omställning.
b) Investeringar i skapande av nya 
företag i framtidsorienterade, hållbara 
sektorer, även genom företagskuvöser och 
konsulttjänster.
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c) Investeringar i hållbar forskning 
och innovation och främjande av 
överföring av avancerad grön och hållbar 
teknik som möjliggör omställning till en 
mycket resurs- och energieffektiv, 
cirkulär och klimatneutral ekonomi som 
bygger helt på förnybar energi.
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.
e) Riktade modifieringsåtgärder för 
energieffektivitet för att avhjälpa 
energifattigdom och dåliga 
bostadsförhållanden.
f) Investeringar i digitalisering och 
digital konnektivitet, särskilt sådana som 
vänder sig till mikro- och småföretag, med 
beaktande av kraven på resurs- och 
energieffektivitet.
g) Investeringar i återställande och 
sanering av områden, markrestaurering 
och projekt för ändrad användning, med 
vederbörlig hänsyn till principen om att 
förorenaren betalar.
h) Investeringar i främjande av en 
giftfri cirkulär ekonomi, bl.a. genom 
förebyggande, minskning, 
resurseffektivitet, återanvändning, 
reparation och materialåtervinning.

Or. en

(Leden a–h i artikel 2a motsvarar leden a–g i kommissionens förslag, med följande ändringar 
i understruken fetstil:)

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

b) Investeringar i skapande av nya företag i framtidsorienterade, hållbara sektorer, 
även genom företagskuvöser och konsulttjänster.
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c) Investeringar i hållbar forskning och innovation och främjande av överföring av 
avancerad grön och hållbar teknik som möjliggör omställning till en mycket resurs- och 
energieffektiv, cirkulär och klimatneutral ekonomi som bygger helt på förnybar energi.

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.

da) Riktade modifieringsåtgärder för energieffektivitet för att avhjälpa energifattigdom 
och dåliga bostadsförhållanden.

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

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

g) Investeringar i främjande av en giftfri cirkulär ekonomi, bl.a. genom förebyggande, 
minskning, resurseffektivitet, återanvändning, reparation och materialåtervinning.

Ändringsförslag 25

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 infrastruktur,
c) institutioner för utbildning och 
fortbildning, inbegripet 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
utbildningsinstitutioner, studentbostäder 
och digital utrustning,
d) subventionerade boenden,
e) hälso- och sjukvård och 
långtidsvård, inbegripet kliniker, sjukhus, 
primärvård, hemtjänst och närvård,
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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 volontärcntrum,
i) innovativa lösningar på 
hälsoområdet, inbegripet hälsotjänster 
och nya vårdmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 26

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 personer med underutnyttjad eller 
låg utbildningsnivå, 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 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.
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Or. en

(Punkterna a)–d) i artikel 2c motsvarar punkterna h)–j) i kommissionens förslag, med de 
ändringar som visas nedan i understruken fetstil.

h) Kompetenshöjning och omskolning av inte bara arbetstagare utan även personer som 
befinner sig utanför arbetsmarknaden, 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.

i) En aktiv arbetsmarknads- och kompetenspolitik med inriktning på 
framtidsorienterade sektorer och sysselsättning samt stöd i arbetssökandet.

ia) Inkomststödsåtgärder för arbetstagare i en övergångsfas mellan arbete, utbildning, 
egenföretagande eller pensionering.

j) Aktiv inkludering av arbetssökande för att säkerställa lika tillgång och jämställdhet.)

Motivering

När det gäller artikel 2c c bör inkomststödet användas i begränsad utsträckning, men kan 
vara ett mycket användbart instrument för att avhjälpa situationen för bland annat enskilda 
arbetstagare som snart ska gå i pension och som kan förlora sin inkomst på grund av förtida 
pensionering eller andra luckor.

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. I enlighet med punkt 1 ska FRO 
bidra till tekniskt stöd när det gäller de 
investeringsområden som avses i 
punkterna 2a, 2b och 2c.

Or. en

Ändringsförslag 28

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.

2e. Dessutom kan FRO, inom de 
områden som utses till stödområden i 
enlighet med artikel 107.3 a och c i EUF-
fördraget och i överensstämmelse med 
unionens regler för statligt stöd i 
artiklarna 107 och 108 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 och har genomgått en 
ytterligare kontroll av överensstämmelsen 
med den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter. Sådana investeringar ska 
endast vara stödberättigande när de är 
nödvändiga för genomförandet av den 
territoriella planen för en rättvis 
omställning, ska vara hållbara och ska 
varken öka eller upprätthålla beroendet 
av fossila bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 29

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 

2f. FRO får också stödja investeringar 
för att minska utsläppen av växthusgas från 
de verksamheter som förtecknas i bilaga I 
till 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, ska vara 
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genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

hållbara och ska varken öka eller 
upprätthålla beroendet av fossila 
bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2g. Vid budgetering och 
programplanering av åtgärderna ska 
FRO säkerställa lika stort stöd till 
vartdera av de tre investeringsområden 
som avses i punkterna 2a, 2b och 2c.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk.

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

Or. en

Ändringsförslag 32

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, transport 
eller förbränning av fossila bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För den verksamhet som avses i artikel 
4.2b och 4.2c ska de särskilda undantagen 
som gäller för [ESF+] också tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 35

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionsfinansiering ska inte 
tillhandahållas för verksamheter som rör 
planering av ny utvinning av fossila 
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bränslen eller torvproduktion under 
programmets löptid, inbegripet 
återöppnande av tillfälligt nedlagda 
utvinningsanläggningar i den Nuts 2-
region där territoriet är beläget.

Or. en

Ändringsförslag 36

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 samt om de planerade 
verksamheterna uppfyller 
planeringskravet i artikel 4.2g.

Or. en

Ändringsförslag 37

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 

1. Medlemsstaterna ska, i full 
överensstämmelse med 
partnerskapsprincipen och tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna och lokala aktörer, 
utarbeta en eller flera territoriella planer för 
en rättvis omställning, som omfattar ett 
eller flera berörda territorier som motsvarar 
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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.

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, 
arbetsmarknadsmässiga 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 38

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 senast 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.
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Or. en

Ändringsförslag 39

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 
när det gäller 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 eventuella arbetstillfällen 
som skapas, andra sociala konsekvenser, 
utvecklingsbehoven samt de mål som ska 
uppnås senast 2030 i samband med 
omställningen till nettonollutsläpp, 
omställningen från användningen av 
fossila bränslen eller nedläggningen av 
växthusgasintensiv verksamhet i dessa 
territorier.

Or. en

Ändringsförslag 40

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 
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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.

Or. en

Ändringsförslag 41

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 
relaterade unionsstrategier (den 
europeiska gröna given och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter) 
samt Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 42

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 och som företräder människor 
som bor i det berörda territoriet, särskilt 
arbetstagare.

Or. en
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Ändringsförslag 43

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 styrverktygen 
och styrmekanismerna, bestående av 
partnerskapsavtalet, övervaknings- och 
utvärderingsåtgärder samt ansvariga organ.

Or. en

Ändringsförslag 44

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 bedömning av 
omställningsmöjligheterna för de berörda 
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 45

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

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

h) I de fall stöd ges till 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 i de fall då det finns ett 
tvingande behov av att omskola 
arbetstagarna och de arbetssökande, och 
det inte finns någon annan finansiering 
tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 46

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 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 
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
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Ändringsförslag 47

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 48

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 
territoriella strategier som avses i artikel 
[23] i förordning (EU) [new CPR], med 
relevanta strategier för smart 
specialisering, de nationella energi- och 
klimatplanerna, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet och Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Territoriella planer för en rättvis 
omställning ska inte omfatta någon 
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offentlig investering i infrastruktur för 
fossila bränslen och ska erbjuda en 
möjlighet att ytterligare stärka lokala 
ekonomier och korta ekonomiska vägar.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Huvuddragen i 
omställningsprocessen och identifiering av 
de territorier i medlemsstaten som 
påverkas mest negativt

1. Huvuddragen i 
omställningsprocessen och identifiering av 
de territorier i medlemsstaten som behöver 
stöd för att lyckas med omställningen till 
netto noll

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1 – referens: artikel 7.2 a – avsnitt 1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1.1. Huvuddragen i den förväntade 
omställningsprocessen till en  mycket 
resurs- och energieffektiv cirkulär och 
klimatneutral ekonomi som bygger helt på 
förnybar energi, 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 gasutvinning, 
kol- och brunkolsbrytning och kolkraftverk 
senast 2050, inbegripet ett datum före 
2030 för utfasningen av kol.

Or. en
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 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 och de 
kategorier av människor som bor där som 
har störst behov av lämpligt stöd för att 
vända utmaningen till en möjlighet för 
dessa människor, samt en motivering av 
valet med motsvarande uppskattning av 
konsekvenserna för ekonomin och 
sysselsättningen, baserat på huvuddragen i 
avsnitt 1.1.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bedömning av 
omställningsproblemen för vart och ett av 
de identifierade territorierna

2. Bedömning av 
omställningsproblemen och möjligheterna 
för vart och ett av de identifierade 
territorierna

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 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 och territoriella utmaningar och 
möjligheter som följer av omställningen 
till en mycket resurs- och energieffektiv 
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cirkulär och klimatneutral ekonomi som 
bygger helt på förnybar energi

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.1 – referens: artikel 7.2 c – tabellen – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

–  sektorer som är på tillbakagång, 
eller som väntas gå tillbaka i enlighet med 
de övergripande målen i den europeiska 
gröna given, och som förväntas upphöra 
eller göra stora nedskärningar i sin 
verksamhet med koppling till 
omställningen, med en tidsplan, och

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.1 – referens: artikel 7.2 c – tabellen – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Förväntade förluster av 
arbetstillfällen och behov av omskolning, 
kompetens och utbildning samt de 
planerade typerna av stöd och politik, med 
beaktande av de kompetensprognoser som 
behövs i alla sektorer och industrier för 
att de ska kunna anpassa sig till de 
nödvändiga förändringarna.

Or. en
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.1 – referens: artikel 7.2 c – tabellen – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Potential för ekonomisk 
diversifiering och utvecklingsmöjligheter.

– Potential för ekonomisk 
diversifiering och utvecklingsmöjligheter 
för territorierna och de människor som 
bor där i andra möjliga befintliga eller 
nya hållbara sektorer och företag.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.1 – referens: artikel 7.2 c – tabellen – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De förväntade effekterna på olika 
kategorier av lokalbefolkningen med 
hänsyn till ålder, kön och hemvist.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2. Utvecklingsbehov och mål fram till 
2030, i syfte att uppnå klimatneutralitet

2.2. Utvecklingsbehov och mål fram till 
2030, i syfte att uppnå en mycket resurs- 
och energieffektiv cirkulär 
klimatneutralitet som bygger helt på 
förnybar energi

Or. en
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.2 – referens: artikel 7.2 d – tabellen – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utvecklingsbehov för att hantera 
omställningsproblemen. 

– Utvecklingsbehov för att hantera 
problemen och möjligheterna med 
omställningen

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 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 resultat, inbegripet för de 
människor som bor i de berörda 
regionerna, särskilt arbetstagare och 
arbetssökande, som förväntas för 
genomförandet av prioriteringen inom 
FRO.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.2 – referens: artikel 7.2 d – tabellen – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Mål och förväntade resultat för 
den lokala ekonomin.

Or. en
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Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.4 – referens: artikel 7.2 g – tabellen – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Typ av insatser som planeras och 
hur de förväntas bidra till att ledsaga och 
aktivt stödja en rättvis omställning till 
nettonollutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.4 – referens: artikel 7.2 h – tabellen – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– En 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 
hållbara och anständiga arbetstillfällen 
om investeringen inte gjordes.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.4 – referens: artikel 7.2 i – tabellen – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 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 fullständig förteckning över 
sådana typer av verksamhet som ska få 
stöd och belägg för att de bidrar till 
omställningen till en mycket resurs- och 
energieffektiv cirkulär och klimatneutral 
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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.

ekonomi som bygger helt på förnybar 
energi 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 anpassning, omvandling 
eller förlust av de berörda arbetstillfällena 
och att de nya arbetstillfällena är 
anständiga och hållbara.

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.4 – referens: artikel 7.2 j – tabellen – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De planerade insatsernas synergier 
och komplementaritet med andra program 
inom målet Investering för sysselsättning 
och tillväxt (som stöder 
omställningsprocessen), andra 
finansieringsinstrument (unionens fond för 
modernisering av utsläppshandeln) och de 
andra pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning (ett särskilt system inom 
InvestEU och en lånefacilitet för den 
offentliga sektorn från Europeiska 
investeringsbanken) för att hantera 
identifierade investeringsbehov.

– De planerade insatsernas synergier 
och komplementaritet med andra program 
inom målet Investering för sysselsättning 
och tillväxt (som stöder 
omställningsprocessen), andra 
finansieringsinstrument (unionens fond för 
modernisering av utsläppshandeln) och de 
andra pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning (ett särskilt system inom 
InvestEU och en lånefacilitet för den 
offentliga sektorn från Europeiska 
investeringsbanken) för att hantera 
identifierade investeringsbehov och det 
stöd som behövs för människorna som bor 
i de berörda regionerna, särskilt 
arbetstagare och arbetssökande.

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3.1 – tabellen – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Avtal om parternas aktiva 
deltagande, inbegripet icke-statliga 
organisationer, fackföreningar och andra 
centrala företrädare och intressenter som 
företräder de människor som bor i de 
berörda regionerna, särskilt arbetstagare 
och arbetssökande, i utarbetande, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av den territoriella planen för 
en rättvis omställning, inbegripet vilka 
civilsamhällesorganisationer som ska 
vara inblandade och hur företrädare för 
samhällena ska samrådas med och 
involveras proaktivt i 
programplaneringen. Dessa samråd och 
denna involvering bör ske före, under och 
efter utarbetandet av 
programplaneringsdokumenten.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3.1 – tabellen – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Resultat av det offentliga samrådet. – Resultat av det offentliga samrådet 
och en beskrivning av hur detta resultat 
har beaktats i planen.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3.2 – tabellen – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Övervaknings- och 
utvärderingsåtgärder som planeras, 
inklusive indikatorer för att mäta hur 
planens mål kan uppnås.

– Övervaknings- och 
utvärderingsåtgärder som planeras, 
inklusive indikatorer för att mäta planens 
kapacitet att uppnå målen, utfasningen av 
all verksamhet med fossila bränslen i de 
berörda regionerna, antalet nya hållbara 
och anständiga arbetstillfällen och 
sysselsättningsmöjligheter som kan 
skapas och förväntade sociala resultat, 
såsom minskning av den extrema 
fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Bilaga II – tabellen – kolumn 1 – efter ”RCO 209” (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För den Nuts 3-region som genomför 
planen för en rättvis omställning, den 
regionala sociala utvecklingen
RCO 301 – investeringar i 
mikrofinansiering, finansiering av sociala 
företag och den sociala ekonomin
RCO 302 – institutioner för utbildning 
och fortbildning, inbegripet 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
utbildningsinstitutioner, studentbostäder 
och digital utrustning
RCO 303 – investeringar i subventionerat 
boende
RCO 304 – hälso- och sjukvård och 
långtidsvård, inbegripet kliniker, sjukhus, 
primärvård, hemtjänst och närvård
RCO 305 – social innovation, inbegripet 
innovativa sociala lösningar och system 
som syftar till att främja sociala effekter 
och utfall på relaterade områden
RCO 306 – kulturella aktiviteter med ett 
socialt syfte
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RCO 307 – infrastruktur för 
närsamhället, såsom gemenskaps- och 
volontärcentrum
RCO 308 – innovativa lösningar på 
hälsoområdet, inbegripet hälsotjänster 
och nya vårdmodeller
RCO 308 – inkludering av och 
tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning

Or. en


