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Ændringsforslag 675
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 5 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
5 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb, 
der overstiger 20% af grundbeløbet. De 
beløb, der overstiger disse 20% pr. 
medlemsstat, omfordeles forholdsmæssigt 
på tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Ændringsforslag 676
Sándor Rónai

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – afsnit 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1.1. Oversigt over den forventede 
omstillingsproces hen imod en 
klimaneutral økonomi i overensstemmelse 
med målsætningerne i de nationale energi- 
og klimaplaner og andre eksisterende 
omstillingsplaner med en tidsplan for 
ophør af alle aktiviteter med høje 
drivhusgasemissioner såsom aktiviteter, 
der vedrører elproduktion baseret på 
fossile brændstoffer

Or. en
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Ændringsforslag 677
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – afsnit 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1.1. Oversigt over den forventede 
omstillingsproces hen imod en 
klimaneutral, miljømæssigt bæredygtig, 
yderst ressource- og energieffektiv og 
cirkulær økonomi, der er baseret 
fuldstændig på vedvarende energi, senest i 
2040 i overensstemmelse med Unionens 
og medlemsstaternes forpligtelse til at 
begrænse den globale temperaturstigning 
til 1,5 °C under det førindustrielle niveau, 
målsætningerne i de nationale energi- og 
klimaplaner og andre eksisterende 
omstillingsplaner med en juridisk 
bindende tidsplan for ophør af aktiviteter, 
der er uforenelige med Unionens og 
medlemsstaternes forpligtelser i henhold 
til Parisaftalen, såsom alle aktiviteter, der 
vedrører kul- og brunkulsudvinding eller 
elproduktion fra fossile brændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 678
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – afsnit 1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2. Identifikation af de territorier, der 
forventes at blive påvirket mest negativt, 
og begrundelse af dette valg med et 
tilsvarende skøn over de økonomiske og 
beskæftigelsesmæssige virkninger baseret 
på oversigten i afsnit 1.1

1.2. Identifikation af de folk og 
territorier, der forventes at blive påvirket 
mest negativt, og begrundelse af dette valg 
med et tilsvarende skøn over de 
økonomiske og beskæftigelsesmæssige 
virkninger baseret på oversigten i afsnit 1.1
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Or. en

Ændringsforslag 679
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 2.4 – reference: Artikel 7, stk. 2, litra d)

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- Udviklingsbehov skal adressere 
omstillingsudfordringerne

- Udviklingsbehov skal adressere 
skaderne, som følger af omstillingen

- Målsætninger og forventede 
resultater ved gennemførelse af FRO's 
prioritet.

- Målsætninger og forventede 
resultater ved gennemførelse af FRO's 
prioritet.

Or. it

Ændringsforslag 680
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 2.4 – reference: Artikel 7, stk. 2, litra g)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- planlagte operationstyper og deres 
forventede bidrag til at afbøde 
virkningerne af klimaomstillingen

- planlagte operationstyper og deres 
forventede bidrag til at afbøde skaderne, 
som følger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

Or. it

Ændringsforslag 681
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 2.4 – reference: Artikel 7, stk. 2, litra h)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til andre 
produktive investeringer end SMV'er:

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til andre 
produktive investeringer end 
mikrovirksomheder og SMV'er:

- en udtømmende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og for hver 
af dem en begrundelse for nødvendigheden 
af en sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser overstiger det 
forventede antal arbejdspladser, der 
skabes, hvis denne investering ikke 
gennemføres

- en vejledende liste over sådanne 
operationer forsynet med en begrundelse 
for nødvendigheden af en sådan støtte ved 
hjælp af en mangelanalyse, der viser, at det 
forventede beskæftigelsestal bliver 
negativt, hvis denne investering ikke 
gennemføres

Or. it

Ændringsforslag 682
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 2.4 – reference: Artikel 7, stk. 2, litra i)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til 
investeringer med henblik på at opnå en 
reduktion af drivhusgasemissioner fra de 
aktiviteter, der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF:

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til 
investeringer med henblik på at opnå en 
reduktion af drivhusgasemissioner fra de 
aktiviteter, der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF:

- en udtømmende liste over 
operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og fører til betydelige reduktioner i 
drivhusgasemissionerne lavere end de 
relevante benchmarks, der anvendes til 
gratis kvotetildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal job

- en vejledende liste over 
operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til relevante 
benchmarks, der anvendes til gratis 
kvotetildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og til at sikre, at 
beskæftigelsestallet ikke bliver negativ

Or. it
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Ændringsforslag 683
Sándor Rónai

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 2.4 – Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra i)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til 
investeringer med henblik på at opnå en 
reduktion af drivhusgasemissioner fra de 
aktiviteter, der er opført i bilag I til 
direktiv 2003/87/EF: 

udgår

- en udtømmende liste over 
operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og fører til betydelige reduktioner i 
drivhusgasemissionerne lavere end de 
relevante benchmarks, der anvendes til 
gratis kvotetildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal job

Or. en

Ændringsforslag 684
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 2.4 – Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra i)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til 
investeringer med henblik på at opnå en 
reduktion af drivhusgasemissioner fra de 
aktiviteter, der er opført i bilag I til 
direktiv 2003/87/EF: 

udgår

- en udtømmende liste over 
operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
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og fører til betydelige reduktioner i 
drivhusgasemissionerne lavere end de 
relevante benchmarks, der anvendes til 
gratis kvotetildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal job

Or. en

Ændringsforslag 685
Sándor Rónai

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 2.4 – reference: Artikel 7, stk. 2, litra j)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- synergier og komplementaritet 
mellem de planlagte operationer og andre 
programmer under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse (støtte til 
omstillingsprocessen), andre 
finansieringsinstrumenter (EU's 
Moderniseringsfond vedrørende 
emissionshandel) og de øvrige søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling (en 
særskilt ordning under InvestEU og 
lånefaciliteten for den offentlige sektor hos 
Den Europæiske Investeringsbank) for at 
imødekomme de identificerede 
investeringsbehov

- synergier og komplementaritet 
mellem de planlagte operationer og andre 
programmer under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse (støtte til 
omstillingsprocessen) og de øvrige søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling (en 
særskilt ordning under InvestEU og 
lånefaciliteten for den offentlige sektor hos 
Den Europæiske Investeringsbank) for at 
imødekomme de identificerede 
investeringsbehov

Or. en

Ændringsforslag 686
Sándor Rónai

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – afsnit 3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Ordninger for inddragelse af 
partnere i udarbejdelsen, gennemførelsen, 

- Ordninger for inddragelse af 
partnere i udarbejdelsen, gennemførelsen, 
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overvågningen og evalueringen af den 
territoriale plan for retfærdig omstilling

overvågningen og evalueringen af den 
territoriale plan for retfærdig omstilling, 
herunder hvilke 
civilsamfundsorganisationer der skal 
inddrages, og hvordan repræsentanter for 
lokalsamfund høres og inddrages i 
programmeringsprocessen, før og efter 
udarbejdelsen af 
programmeringsdokumenterne

- Resultat af offentlige høringer. - Resultat af offentlige høringer, og 
hvordan resultatet af offentlige høringer 
er blevet taget i betragtning i den endelige 
udgave af planen.

Or. en

Ændringsforslag 687
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – afsnit 3.1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordninger for inddragelse af partnere i 
udarbejdelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af den 
territoriale plan for retfærdig omstilling

Ordninger for inddragelse af 
repræsentanter for lokalsamfundet, 
civilsamfundsorganisationer, 
fagforeninger og andre relevante 
interessenter i udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af den territoriale plan for 
retfærdig omstilling

Or. en

Ændringsforslag 688
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag III – Outputs – RCO01 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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RCO 01a - Bortfaldne og nyetablerede 
virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 689
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag III – Output – RCO01 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCO 01b - BNP/loft for territoriet

Or. en

Ændringsforslag 690
Sándor Rónai

Forslag til forordning
Bilag III – Output – RCO120

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCO 120 — Virksomheder, der ydes støtte 
til med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, 
der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF

udgår

Or. en

Ændringsforslag 691
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag III – Resultater – RCR01 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCR01 - Forskel mellem bortfaldne og 
skabte job

Or. en

Ændringsforslag 692
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag III – Resultater – RCR01 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCO 01b - Stigning i BNP/loft for 
territoriet

Or. en

Ændringsforslag 693
Sándor Rónai

Forslag til forordning
Bilag III – Resultater – RCR29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCR 29 — Anslåede 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, 
der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF, hos virksomheder, der ydes 
støtte til

udgår

Or. en

Ændringsforslag 694
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro
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Forslag til forordning
Bilag III – underoverskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

REGIONALPOLITIK FÆLLES 
OUTPUTINDIKATORER (RCO) OG 
REGIONALPOLITIK FÆLLES 
RESULTATINDIKATORER (RCR) FOR 
FONDEN FOR RETFÆRDIG 
OMSTILLING2 

REGIONALPOLITIK FÆLLES 
OUTPUTINDIKATORER (RCO) FOR 
FONDEN FOR RETFÆRDIG 
OMSTILLING

2 Af præsentationsmæssige årsager 
grupperes indikatorerne for at gøre det 
lettere at matche indikatorerne i andre af 
samhørighedspolitikkens fondsspecifikke 
forordninger.

udgår

Or. es

Begrundelse

Resultatindikatorer afhænger ikke kun af intervention, men også af andre faktorer. Derfor bør 
alle resultatindikatorer fjernes fra bilag III.

Ændringsforslag 695
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro

Forslag til forordning
Bilag III – Resultater

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCR01: Skabte job i enheder, der har 
modtaget støtte

udgår

RCR 02: Private investeringer, som 
matcher offentlig støtte (heraf: tilskud, 
finansielle instrumenter)
RCR 03: SMV'er, der indfører produkt- 
eller procesinnovation
RCR 04: SMV'er, der indfører 
markedsførings- eller 
organisationsinnovation
RCR 05: SMV'er, der innoverer internt
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RCR 06: Patentansøgninger, der er 
indsendt til Den Europæiske 
Patentmyndighed
RCR 29: Anslåede drivhusgasemissioner 
fra de aktiviteter, der er opført i bilag I til 
direktiv 2003/87/EF, hos virksomheder, 
der ydes støtte til
RCR 11: Brugere af nye offentlige 
digitale tjenester og applikationer
RCR 12: Brugere af nye digitale 
produkter, tjenester og applikationer 
udviklet af virksomheder
RCR 17: 3 år gamle virksomheder, der 
har overlevet på markedet
RCR 18: SMV'er, der anvender 
inkubationstjenester et år efter, at 
inkubatoren er etableret
RCR 97: Lærepladser, der har modtaget 
støtte i SMV'er
RCR 98: SMV-personale, der har afsluttet 
erhvervsrettet efteruddannelse (efter type 
af færdigheder: tekniske, 
ledelsesmæssige, iværksætteri, grønne, 
andet)
RCR 31: Samlet produceret vedvarende 
energi (heraf: elektricitet, varme)
RCR 32: Vedvarende energi: Kapacitet, 
der er tilsluttet nettet (drift)
RCR 46: Befolkningsandel med adgang til 
faciliteter til genanvendelse af affald og 
små affaldshåndteringssystemer 
RCR 47: Genanvendt affald
RCR 48: Genanvendt affald brugt som 
råvarer 
RCR 49: Genvundet affald
RCR 50: Befolkningsandel omfattet af 
foranstaltninger vedrørende luftkvalitet
RCR 52: Rehabiliterede landområder 
anvendt til grønne områder, socialt 
boligbyggeri, økonomiske aktiviteter eller 
kommunale aktiviteter for deltagere 
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RCR 200: deltagere, der er jobsøgende 
umiddelbart efter deltagelsen
RCR 201: deltagere, der er i uddannelse 
umiddelbart efter deltagelsen
RCR 202: deltagere, der opnår formelle 
kvalifikationer umiddelbart efter 
deltagelsen 
RCR 203: deltagere, der kommer i 
arbejde, herunder som selvstændige 
erhvervsdrivende, umiddelbart efter 
deltagelsen
2 Alle persondata skal opdeles efter køn. 
Hvis visse resultater ikke er mulige, er det 
ikke nødvendigt at indsamle og indberette 
data for disse resultatindikatorer. Når der 
indsamles data fra registre, behøver 
medlemsstaterne ikke at tilpasse sig 
definitioner, der er vedtaget i fællesskab, 
og de kan anvende nationale definitioner.

Or. es

Begrundelse

Resultatindikatorer afhænger ikke kun af intervention, men også af andre faktorer. Derfor bør 
alle resultatindikatorer fjernes fra bilag III.

Ændringsforslag 696
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro

Forslag til forordning
Bilag III – Output – RCO39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCO 39: Installering af systemer til 
overvågning af luftforurening for deltagere 
3 4:

RCO 39: Installering af systemer til 
overvågning af luftforurening for deltagere 
3 4:

3 Alle output- og resultatindikatorer for 
deltagere skal indberettes.

3 Alle outputindikatorer for deltagere skal 
indberettes.

4 Alle personoplysninger skal opdeles efter 
køn (mand, kvinde, ikke-binær). Hvis visse 
resultater ikke er mulige, er det ikke 
nødvendigt at indsamle og indberette data 

4 Alle personoplysninger skal opdeles efter 
køn (mand, kvinde, ikke-binær). Når der 
indsamles data fra registre, behøver 
medlemsstaterne ikke at tilpasse sig 
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for disse resultatindikatorer. Når der 
indsamles data fra registre, behøver 
medlemsstaterne ikke at tilpasse sig 
definitioner, der er vedtaget i fællesskab, 
og de kan anvende nationale definitioner.

definitioner, der er vedtaget i fællesskab, 
og de kan anvende nationale definitioner.

Or. es

Begrundelse

Resultatindikatorer afhænger ikke kun af intervention, men også af andre faktorer. Derfor bør 
alle resultatindikatorer fjernes fra bilag III.


