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Ændringsforslag 38
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 175, stk. 3,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 175, stk. 3, artikel 192, stk. 1, og 
artikel 194, stk. 1 og 2,

Or. en

Begrundelse

Mål vedrørende energieffektivitet og miljøhensyn er omfattet af dette, da Fonden for 
Retfærdig Omstilling understøtter både miljømålsætninger såsom landskabsretablering og 
mere udbredt anvendelse af vedvarende energi.

Ændringsforslag 39
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 175, stk. 3,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 175, stk. 3, artikel 192, stk. 1, og 
artikel 194, stk. 1 og 2,

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet for Fonden for Retfærdig Omstilling omfatter ikke blot økonomisk, 
social og territorial samhørighed (omfattet af artikel 175), men også aktiviteter med 
tilknytning til miljøet (dvs. artikel 192, stk. 1, i TEUF) såsom investeringer i regenerering og 
dekontaminering af anlæg eller landskabsretablering og energi-/klimaneutralitet (dvs. artikel 
194, stk. 1 og 2, i TEUF) såsom investeringer i mere udbredt anvendelse af rene 
energiteknologier, vedvarende energi eller øget energieffektivitet.

Ændringsforslag 40
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Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 175, stk. 3,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 175, stk. 3, artikel 192, stk. 1, og 
artikel 194, stk. 1 og 2,

Or. en

Begrundelse

Støtten fra Fonden for Retfærdig Omstilling kan også ydes til foranstaltninger, der har til 
formål at opnå miljømål (artikel 192) eller afhjælpe de sociale og økonomiske følgevirkninger 
af omstillingen til en klimaneutral økonomi, herunder støtteberettigede foranstaltninger, som 
fremmer mere udbredt anvendelse af vedvarende energi og forøgelse af energieffektiviteten 
(artikel 194).

Ændringsforslag 41
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen, navnlig målet om 
at begrænse temperaturstigningen til 
1,5 °C over det førindustrielle niveau, og 
FN's mål for bæredygtig udvikling ved at 
koncentrere Unionens finansiering om 
miljømæssigt og socialt bæredygtige 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
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tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

forbindelse med samhørighedspolitikken til 
støtte for Unionens områder og 
indbyggere, navnlig de mest sårbare, yder 
målrettet finansiering under mekanismen 
for retfærdig omstilling til at tackle de 
økonomiske og sociale udfordringer ved 
omstillingen så tidligt som muligt og 
senest i 2040 til en klimaneutral, 
miljømæssigt bæredygtig, meget 
ressource- og energieffektiv og cirkulær 
økonomi, der udelukkende er baseret på 
vedvarende energikilder, og hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner i kraft af 
naturbaserede løsninger, og hvor 
Unionens naturkapital og befolkningens 
sundhed og trivsel beskyttes og forbedres, 
inden for vores klodes begrænsninger.

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

Or. en

Ændringsforslag 42
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
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forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til, 
uden at der forårsages miljøforringelser 
eller betydelig beskadigelse af 
økosystemer, at tackle de økonomiske og 
sociale omkostninger ved omstillingen til 
en klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor 
de resterende drivhusgasemissioner 
opvejes af tilsvarende absorptioner, hvor 
der er et lukket kredsløb med ressourcer 
og emissioner, hvor 
ressourceeffektiviteten er ti gange så høj 
som nu, og hvor affaldsmængden fra 
produkter og økonomisk aktivitet 
minimeres i kraft af planlægning.

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

Or. en

Ændringsforslag 43
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen om at begrænse 
den globale temperaturstigning til under 
1,5° C og FN's mål for bæredygtig 
udvikling ved at koncentrere Unionens 
finansiering om grønne målsætninger samt 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
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mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor 
de resterende drivhusgasemissioner 
opvejes af tilsvarende absorptioner.

for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
udfordringer ved omstillingen til en 
økonomi, der er fuldt baseret på 
vedvarende energi, meget ressource- og 
energieffektiv, cirkulær og klimaneutral, 
tidligst muligt og senest i 2050 og til at 
støtte og ledsage Unionens regioner og 
befolkning med social, 
arbejdsmarkedsmæssig og økonomisk 
støtte.

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

Or. en

Ændringsforslag 44
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
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tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
bæredygtig, klimaneutral og cirkulær 
økonomi, hvor de resterende 
drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner, og hvor 
ressourcerne anvendes bæredygtigt.

_________________ _________________
11COM (2019) 640 final af 11.12.2019. 11COM (2019) 640 final af 11.12.2019.
12COM(2020) 21 af 14.1.2020. 12COM(2020) 21 af 14.1.2020.

Or. es

Ændringsforslag 45
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner, navnlig i kraft af 
styrkede naturlige kulstofdræn.

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

Or. en

Ændringsforslag 46
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor 
de resterende drivhusgasemissioner 
opvejes af tilsvarende absorptioner.

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved den økologiske 
omstilling til en CO2-neutral cirkulær 
økonomi.

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

Or. en

Begrundelse

Vi har behov for mere end kulstofneutralitet inden 2050. Den økologiske omstilling handler 
om at gøre vores økonomier CO2-neutrale og sikre, at de er i harmoni med naturen.
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Ændringsforslag 47
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer 
for Unionens samhørighedspolitik for 
perioden 2021-2027 i forbindelse med den 
næste flerårige finansielle ramme 
bidrager til opfyldelsen af Unionens 
forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig 
udvikling ved at koncentrere Unionens 
finansiering om grønne målsætninger. 
Denne forordning gennemfører en af de 
prioriteter, der er fastsat i meddelelsen om 
den europæiske grønne pagt ("den 
europæiske grønne pagt")11, og er en del af 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa12, der i forbindelse med 
samhørighedspolitikken yder målrettet 
finansiering under mekanismen for 
retfærdig omstilling til at tackle de 
økonomiske og sociale omkostninger ved 
omstillingen til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi, hvor de resterende 
drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

(1) Denne forordning gennemfører en 
af de prioriteter, der er fastsat i 
meddelelsen om den europæiske grønne 
pagt ("den europæiske grønne pagt")11, og 
er en del af investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa12, der i forbindelse 
med samhørighedspolitikken yder målrettet 
finansiering under mekanismen for 
retfærdig omstilling til at tackle de 
økonomiske og sociale omkostninger ved 
omstillingen til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi, hvor de resterende 
drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner. Desuden bør 
denne forordning give et betydeligt bidrag 
til de uundværlige foranstaltninger til 
bekæmpelse af den stærke og pludselige 
deflation, EU kommer til at stå over for 
som følge af covid-19-pandemien, med 
særligt fokus på de hårdest ramte 
økonomiske sektorer og regioner.

_________________ _________________
11 COM (2019) 640 final af 11.12.2019. 11 COM (2019) 640 final af 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 af 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 af 14.1.2020.

Or. it

Ændringsforslag 48
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares
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Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
udfordringer ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi senest i 
2050, hvor de resterende 
drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

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

Or. en

Ændringsforslag 49
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
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opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og mere cirkulær økonomi 
inden 2050, hvor de resterende 
drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

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

Or. en

Ændringsforslag 50
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I EU's langsigtede klimastrategi 
fokuseres der på en række scenarier for 
vores indsats på energi- og klimaområdet 
i EU, hvor skovbrugssektoren leverer 60-
65 Mtoe træ til energiformål i alt. Da vi 
allerede i væsentlig grad har overskredet 
grænsen for udnyttelsen af denne 
begrænsede ressource til energiformål, 
som millioner af arbejdspladser afhænger 
af, bør støtte fra FRO ikke først og 
fremmest tages i betragtning ved 
omlægning fra kul til træholdig biomasse. 
Afbrænding af rundtømmer skal 
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begrænses til et absolut minimum, og der 
må ikke ydes EU-støtte til denne praksis.

Or. en

Ændringsforslag 51
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) En retfærdig omstilling bør gribes 
an og gennemføres i overensstemmelse 
med princippet i den grønne pagt om ikke 
at gøre skade, og den bør ikke øge 
belastningen af verdens skove, herunder 
skovene i Europa. Investeringer skal kun 
være støtteberettigede, hvis en rapport om 
bæredygtig anvendelse af biomasse og en 
feasibilityundersøgelse bekræfter, at der 
findes biomasseaffaldsstrømme, som kan 
opfylde kapacitetsbehovet ved en 
operation, og at denne ikke har en negativ 
indvirkning på 
træforarbejdningsindustrien, 
biodiversiteten, eller kulstofdrænet i 
sektoren for arealudnyttelse, ændringer i 
arealudnyttelse og skovbrug.

Or. en

Ændringsforslag 52
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Omstillingen til en klimaneutral, 
meget ressource- og energieffektiv og 
cirkulær økonomi, der er fuldt baseret på 
vedvarende energi, er en af Unionens 
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Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og 
skaber muligheder og udfordringer for alle 
på mellemlang sigt, vil ikke alle regioner 
og medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

vigtigste politikmålsætninger. Ifølge en 
klimaundersøgelse fra 2019 fra Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) 
opfordrer 82 % af EU-borgerne til 
specifik finansiel støtte til 
energiomstillingen. Den 12. december 
2019 godkendte Det Europæiske Råd 
målsætningen om at opnå en klimaneutral 
Union inden 2050 i overensstemmelse med 
målsætningerne i Parisaftalen. Bekæmpelse 
af klimaforandringer og miljøforringelse er 
udfordringer, der kan omsættes til 
muligheder for alle på mellemlang og lang 
sigt, hvis de gribes an på en socialt 
retfærdig måde. Ikke alle regioner og 
medlemsstater kommer til at starte deres 
nødvendige og presserende omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale, 
arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer – gas, 
kul, brunkul, tørv og olieskifer – og/eller 
drivhusgasintensive industrier, og deres 
befolkning. Mange af disse regioner er 
blandt de mest velstående i de respektive 
medlemsstater, men de risikerer en 
alvorlig økonomisk og social nedtur, hvis 
omstillingen ikke håndteres ordentligt. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed. Det er derfor 
yderst vigtigt hurtigst muligt at støtte 
regioner og aktører, hvis bidrag er 
afgørende for at sikre en hurtig og 
retfærdig overgang i overensstemmelse 
med Unionens klimamål, således at 
forskellene ikke bliver større.

Or. en
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Ændringsforslag 53
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. For at nå disse mål er det 
afgørende at sikre, at de benchmarks og 
indikatorer, der anvendes til at måle 
fremskridtene i de programmer, som 
finansieres under FRO, er fastsat på det 
rette ambitionsniveau for at nå målene. 
Dette kræver ikkelineære eksponentielle 
forbedringer af omstillingsbestræbelserne 
og en videnskabeligt baseret 
tilbageregningstilgang for at hæve 
ambitionsniveauet med det mål at undgå 
tabte investeringsmidler og 
fastlåsningseffekter i økonomien. Mens 
bekæmpelse af klimaforandringer og 
miljøforringelse vil være til gavn for alle 
på lang sigt og skaber muligheder og 
udfordringer for alle på mellemlang sigt, 
vil ikke alle regioner og medlemsstater 
starte deres omstilling fra samme 
udgangspunkt eller have samme kapacitet 
til at reagere. Nogle er mere avancerede 
end andre, mens omstillingen medfører 
større sociale og økonomiske virkninger 
for de regioner, der er stærkt afhængige af 
fossile brændstoffer — navnlig kul, 
brunkul, tørv og olieskifer — eller 
drivhusgasintensive industrier. En sådan 
situation skaber ikke blot en risiko for en 
omstilling i flere hastigheder i Unionen for 
så vidt angår klimaindsatsen, men også for 
voksende forskelle mellem regionerne, 
hvilket er til skade for målsætningerne om 
social, økonomisk og territorial 
samhørighed.



PE650.732v02-00 16/184 AM\1206566DA.docx

DA

Or. en

Ændringsforslag 54
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral 
og cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og 
skaber muligheder og udfordringer for 
alle på mellemlang sigt, vil ikke alle 
regioner og medlemsstater starte deres 
omstilling fra samme udgangspunkt eller 
have samme kapacitet til at reagere. Nogle 
er mere avancerede end andre, mens 
omstillingen medfører større sociale og 
økonomiske virkninger for de regioner, der 
er stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
— navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer 
— eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Den 12. december 2019 godkendte 
Det Europæiske Råd målesætningen om at 
opnå en klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Den deflationsskabende 
virkning af bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil i 
sig selv føre til socioøkonomiske ulemper 
på mellemlang sigt, og derfor vil den 
ligeledes have en ikke altid positiv 
indvirkning på miljøet. Endvidere ville 
det, i betragtning af at covid-19-
pandemien vil medføre en kraftig 
recession og – i mangel af tilstrækkelige 
monetære politikker fra ECB – en varig 
deflation, være særdeles hensigtsmæssigt 
at afbøde den procykliske virkning af 
EU's klimapolitikker ved at udsætte 
opnåelsen af det mål, Det Europæiske 
Råd har godkendt, til en endnu ikke 
fastlagt dato. Desuden er udgangspunktet 
for omstillingen til en klimaneutral 
økonomi ikke det samme for alle regioner 
og medlemsstater, da de ikke har samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
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territorial samhørighed.

Or. it

Ændringsforslag 55
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Den økologiske omstilling til en 
CO2-neutral cirkulær økonomi er en af 
Unionens vigtigste politikmålsætninger. 
Den 12. december 2019 godkendte Det 
Europæiske Råd målesætningen om at 
opnå en klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed. Derfor skal 
Fonden for Retfærdig Omstilling have to 
formål, nemlig for det første at afhjælpe 
de socioøkonomiske følgevirkninger af 
den økologiske omstilling til en CO2-
neutral cirkulær økonomi og for det andet 
at tage hånd om socioøkonomiske 
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uligheder i de berørte regioner.

Or. en

Begrundelse

Begrundelse med hensyn til dobbelt formål.

Ændringsforslag 56
Sara Cerdas

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målsætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed. Det er nødvendigt 
at fokusere på regionerne i den yderste 
periferi, set i lyset af deres sårbarhed over 
for klimaændringer og naturkatastrofer, 
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og på biodiversitet og vedvarende 
energikilder.

Or. pt

Ændringsforslag 57
Esther de Lange, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Medlemsstaternes adgang til 
midler fra Fonden for Retfærdig 
Omstilling gøres betinget af, at de 
tilslutter sig denne målsætning om en 
klimaneutral Union inden 2050. Mens 
bekæmpelse af klimaforandringer og 
miljøforringelse vil være til gavn for alle 
på lang sigt og skaber muligheder og 
udfordringer for alle på mellemlang sigt, 
vil ikke alle regioner og medlemsstater 
starte deres omstilling fra samme 
udgangspunkt eller have samme kapacitet 
til at reagere. Nogle er mere avancerede 
end andre, mens omstillingen medfører 
større sociale og økonomiske virkninger 
for de regioner, der er stærkt afhængige af 
fossile brændstoffer — navnlig kul, 
brunkul, tørv og olieskifer — eller 
drivhusgasintensive industrier. En sådan 
situation skaber ikke blot en risiko for en 
omstilling i flere hastigheder i Unionen for 
så vidt angår klimaindsatsen, men også for 
voksende forskelle mellem regionerne, 
hvilket er til skade for målsætningerne om 
social, økonomisk og territorial 
samhørighed.
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Or. en

Ændringsforslag 58
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og 
skaber muligheder og udfordringer for alle 
på mellemlang sigt, vil ikke alle regioner 
og medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger, selv om 
covid-19-pandemien vil få en væsentlig 
indflydelse på denne målsætning. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050, hvor én 
medlemsstat angav, at den ikke kan 
forpligte sig til denne målsætning. Mens 
bekæmpelse af klimaforandringer og 
miljøforringelse vil bringe generelle 
fordele på lang sigt og skabe muligheder 
og udfordringer for alle på mellemlang 
sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul og brunkul samt tørv og 
olieskifer — eller drivhusgasintensive 
industrier. En sådan situation skaber ikke 
blot en risiko for en omstilling i flere 
hastigheder i Unionen for så vidt angår 
klimaindsatsen, men også for voksende 
forskelle mellem regionerne, hvilket er til 
skade for målsætningerne om social, 
økonomisk og territorial samhørighed.

Or. pl
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Ændringsforslag 59
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en klimaneutral, 
miljømæssigt bæredygtig, meget 
ressource- og energieffektiv og cirkulær 
økonomi, der er fuldt baseret på 
vedvarende energi, er Unionens nye 
socioøkonomiske udviklingsstrategi. Den 
12. december 2019 godkendte Det 
Europæiske Råd målesætningen om at 
opnå en klimaneutral Union inden 2050 
som et middel, der skal bidrage til 
opnåelse af målsætningerne i Parisaftalen. 
Mens bekæmpelse af klimaforandringer og 
miljøforringelse vil være til gavn for alle 
på lang sigt og skaber muligheder og 
udfordringer for alle på mellemlang sigt, 
vil ikke alle befolkninger og territorier 
starte deres omstilling fra samme 
udgangspunkt eller have samme kapacitet 
til at reagere. Nogle er mere avancerede 
end andre, mens omstillingen medfører 
større sociale og økonomiske virkninger 
for de befolkninger og territorier, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
og blandt befolkninger og territorier, 
hvilket er til skade for målsætningerne om 
social, økonomisk og territorial 
samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 60
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares
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Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en klimaneutral, 
robust og cirkulær økonomi er en af 
Unionens vigtigste politikmålsætninger. 
Den 12. december 2019 godkendte Det 
Europæiske Råd målesætningen om at 
opnå en klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere, og de har ikke alle 
i samme omfang gennemført politikker og 
foranstaltninger for at lette omstillingen. 
Nogle er mere avancerede end andre, mens 
omstillingen medfører større sociale og 
økonomiske virkninger for de regioner, der 
er stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
— navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer 
— eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 61
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag



AM\1206566DA.docx 23/184 PE650.732v02-00

DA

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. I regioner med høj 
energiproduktion, der dækkes af fossile 
brændstoffer, bør omstillingen ikke 
foretages alt for hurtigt gennem 
omlægning til driftsformer og anvendelse 
af teknologier, som kan indebære 
miljøforringelser og underminere 
cirkulariteten og kaskadeanvendelsen. 
Teknologisk knowhow, "no regret"-
løsninger og investeringer i 
energibesparelser og energieffektivitet bør 
være centrale elementer i omstillingen.

Or. en

Begrundelse

Kul- og tørveregionerne har særlige kendetegn, ikke blot set fra et socialt perspektiv. 
Udskiftningen af forurenende kilder i energiproduktionen kan ikke baseres på tilsyneladende 
enkle løsninger, som vil stille os dårligere rent miljømæssigt – og i visse tilfælde faktisk også 
dårligere eller ikke meget bedre set fra en klimamæssig synsvinkel.

Ændringsforslag 62
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en bæredygtig, 
klimaneutral og cirkulær økonomi er en af 
Unionens vigtigste politikmålsætninger. 
Den 12. december 2019 godkendte Det 
Europæiske Råd målesætningen om at 
opnå en klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

Or. es

Ændringsforslag 63
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
giftfri cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
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klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

Or. en

Begrundelse

Materialecyklusser/en cirkulær økonomi, der ikke forurener og er giftfri, er en af 
målsætningerne for den grønne pagt.

Ændringsforslag 64
Inese Vaidere

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
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mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, energitørv og 
olieskifer — eller drivhusgasintensive 
industrier. En sådan situation skaber ikke 
blot en risiko for en omstilling i flere 
hastigheder i Unionen for så vidt angår 
klimaindsatsen, men også for voksende 
forskelle mellem regionerne, hvilket er til 
skade for målsætningerne om social, 
økonomisk og territorial samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 65
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle, mindske uligheden 
samt opretholde og udvikle lokale 
konkurrencefordele, og den må ikke lade 
nogen i stikken. Derfor bør både Unionen 
og medlemsstaterne samt de forskellige 
regionale og lokale aktører tage hensyn til 
dens sociale, arbejdsmarkedsmæssige og 
økonomiske konsekvenser fra starten og 
anvende alle mulige instrumenter til at 
afbøde de negative konsekvenser og styrke 
de positive såsom skabelse af nye, 
anstændige og bæredygtige job eller 
forbedring af luftkvaliteten. Unionens 
budget spiller i den forbindelse en vigtig 
rolle.

Or. en
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Ændringsforslag 66
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske, miljømæssige og 
sociale konsekvenser lige fra starten og 
anvende alle mulige instrumenter til at 
afbøde de negative konsekvenser. Desuden 
bør de sikre, at investeringerne 
kanaliseres over i økonomiske aktiviteter, 
som rummer den største positive 
miljømæssige effekt og giver de lokale 
økonomier en holdbar langsigtet vision og 
fremtidssikrede beskæftigelsesmuligheder. 
Betingelserne for støtte fra Unionens 
budget spiller i den forbindelse en vigtig 
rolle.

Or. en

Ændringsforslag 67
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig, 
videnskabeligt understøttet og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske, miljømæssige, sociale 
og reelle klimamæssige konsekvenser lige 
fra starten og anvende alle mulige 
instrumenter til at afbøde de negative 
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konsekvenser. Omstillingen bør følge 
princippet i den europæiske grønne pagt 
om ikke at gøre skade og understøtte "no-
regret"-løsninger. Betingelserne for støtte 
fra Unionens budget spiller i den 
forbindelse en vigtig rolle.

Or. en

Ændringsforslag 68
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Den skal sikre, at de 
berørte arbejdstageres ret til anstændig 
beskæftigelse overholdes, idet deres 
færdigheder tilpasses ændrede jobkrav. 
Derfor skal både Unionen og 
medlemsstaterne tage hensyn til dens 
økonomiske og sociale konsekvenser lige 
fra starten og anvende alle mulige 
instrumenter til at afbøde de negative 
konsekvenser. Unionens budget spiller i 
den forbindelse en vigtig rolle.

Or. pt

Ændringsforslag 69
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være fokuseret på 
mennesker, retfærdig og inklusiv, og den 
skal rumme muligheder for alle, idet 
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til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

ingen lades i stikken. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at undgå – 
eller hvis dette er umuligt – afbøde de 
negative konsekvenser og skabe nye 
muligheder for de befolkninger og 
territorier, der berøres mest af 
omstillingen. Unionens budget spiller i den 
forbindelse en vigtig rolle.

Or. en

Ændringsforslag 70
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. En retfærdig klima- og 
energiomstilling må ikke lade nogen i 
stikken og bør danne grundlag for, at 
betingelserne er til stede for at udrydde 
energifattigdom. Derfor skal både Unionen 
og medlemsstaterne tage hensyn til dens 
økonomiske og sociale konsekvenser lige 
fra starten og anvende alle mulige 
instrumenter til at afbøde de negative 
konsekvenser. Unionens budget spiller i 
den forbindelse en vigtig rolle.

Or. en

Ændringsforslag 71
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Forslag til forordning
Betragtning 3



PE650.732v02-00 30/184 AM\1206566DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle og undgå at skabe 
fordrejninger på det indre marked. Derfor 
skal både Unionen og medlemsstaterne 
tage hensyn til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at ophæve de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en supplerende 
rolle.

Or. it

Ændringsforslag 72
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig, inklusiv og 
socialt acceptabel for alle, mindske 
uligheder og ikke lade nogen i stikken. 
Derfor skal både Unionen og 
medlemsstaterne tage hensyn til dens 
økonomiske og sociale konsekvenser lige 
fra starten og anvende alle mulige 
instrumenter til at afbøde de negative 
konsekvenser. Unionens budget spiller i 
den forbindelse en vigtig rolle.

Or. en

Ændringsforslag 73
Sara Cerdas
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser og øge fordelene. 
Unionens budget spiller i den forbindelse 
en vigtig rolle.

Or. pt

Ændringsforslag 74
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og fremme 
socioøkonomisk lighed. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

Or. en

Begrundelse

Offentlig accept af den retfærdige omstilling handler ikke om at formilde masserne, men 
derimod om at tilstræbe socioøkonomisk lighed, og dette bør derfor være den anden 
målsætning for FRO. På denne måde kan vi opnå reel offentlig opbakning bag 
klimaindsatsen.
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Ændringsforslag 75
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Omstillingen til en kulstofneutral 
økonomi udgør også en mulighed for at 
skabe flere job. Ifølge Kommissionens 
rapport fra 2019 om beskæftigelse og 
social udvikling i Europa (Employment 
and Social Developments in Europe – 
ESDE) vil omstillingen til en 
kulstofneutral økonomi øge antallet af til 
rådighed værende job. Inden udgangen af 
2030 forventes omstillingen at skabe 
yderligere 1,2 millioner arbejdspladser i 
EU ud over de 12 millioner nye 
arbejdspladser, der allerede forventes. 
Ifølge Kommissionen kan omstillingen 
mindske den igangværende 
jobpolarisering, der skyldes 
automatisering og digitalisering, ved også 
at skabe job i den midterste del af skalaen 
for fordeling af løn og færdigheder, 
navnlig inden for byggeri og fremstilling.

Or. en

Ændringsforslag 76
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) En række alternative teknologier 
til energiproduktion, der er baseret på 
vind- og solenergi, er allerede 
priskonkurrencedygtige i forhold til 
konventionelle produktionsteknologier, og 
desuden indebærer de hverken 
brændstofomkostninger eller variable 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 
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En afgørende faktor med hensyn til deres 
konkurrenceevne på lang sigt er 
muligheden over tid for teknologisk 
udvikling og øgede produktionsmængder, 
som kan nedbringe 
kapitalomkostningerne væsentligt, samt 
de normaliserede energiomkostninger. I 
betragtning af disse teknologiers 
potentiale med hensyn til at skabe 
faglærte job og styrke forbrugernes og 
energifællesskabernes rolle, vil de udgøre 
det vigtigste fokusområde for støtte. 
Indvirkningen på arealanvendelsen bør 
minimeres.

Or. en

Ændringsforslag 77
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Hvis FRO skal nå dens mål, er det 
vigtigt at øge EU-budgettet, styrke dens 
rolle med hensyn til omfordeling af 
struktur-, investerings- og 
samhørighedsmidler, der er øremærket til 
ægte økonomisk og social konvergens 
mellem medlemsstaterne, og midler til 
produktive sektorer og til beskæftigelse 
ledsaget af rettigheder.

Or. pt

Ændringsforslag 78
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(3b) Styrkelse af 
samhørighedspolitikkens instrumenter og 
EU-budgetlempelse er vigtige faktorer set 
i lyset af covid-19-pandemiens 
økonomiske og sociale følger i 
medlemsstaterne; medlemsstaterne bør 
kunne omdirigere bevillinger mellem 
fonde, udgiftsposter og prioriteter i 
overensstemmelse med deres økonomiske 
og sociale behov, uanset målene for den 
tematiske koncentration og EU's 
makroøkonomiske og politiske 
konditionaliteter.

Or. pt

Ændringsforslag 79
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Udnyttelsen af de begrænsede 
naturressourcer bør være fremtidssikret, 
innovativ, videnskabeligt understøttet og i 
overensstemmelse med princippet om 
kaskadeanvendelse. I betragtning af de 
begrænsede økonomiske ressourcer, 
herunder de nationale budgetter, bør det 
ved brugen af midlerne tilstræbes at 
udbrede anvendelse af teknologier, som 
efter den første opskalering ikke er 
afhængige af tilskud for at fungere, for at 
sikre, at midlerne bidrager til opnåelse af 
vores langsigtede ambitioner.

Or. en

Ændringsforslag 80
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral inden 2050 og til at 
nå alle Unionens andre 
miljømålsætninger ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 81
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør støtte befolkningers og 
territoriers bestræbelser på at tackle de 
sociale og økonomiske virkninger af at 
gøre Unionen klimaneutral ved at samle 
EU-budgettets udgifter til klimarelaterede, 
miljømæssige og sociale målsætninger på 
regionalt og lokalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 82
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino
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Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de negative 
sociale og økonomiske konsekvenser af at 
gøre Unionen klimaneutral ved at samle 
EU-budgettets udgifter til både 
klimarelaterede og sociale målsætninger på 
regionalt plan og covid-19-krisen.

Or. it

Ændringsforslag 83
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Unionen bør følge regionerne og de 
mennesker, der bor i dem, og støtte dem i 
deres bestræbelser på at gøre Unionen 
klimaneutral ved at samle EU-budgettets 
udgifter til klimarelaterede, 
samhørighedsrelaterede og sociale 
målsætninger på alle relevante planer.

Or. en
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Ændringsforslag 84
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral senest i 2050 ved at 
samle EU-budgettets udgifter til 
klimarelaterede og sociale målsætninger på 
regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 85
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral senest i 2050 ved at 
samle EU-budgettets udgifter til 
klimarelaterede og sociale målsætninger på 
regionalt plan.

Or. en
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Ændringsforslag 86
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke, idet det sikres, 
at der gennemføres nye og innovative 
bæredygtige offentlige og private 
projekter og iværksættes andre 
bestræbelser, som kan omdanne den 
lokale økonomi, ændre arbejdslivet og 
gøre private virksomheder klimaneutrale, 
cirkulære, giftfri og bæredygtige i andre 
miljømæssige henseender. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen i 
kraft af uddannelse, omskoling og 
finansiering af arbejdskraftintensive 
projekter, som skaber nye job, f.eks. 
projekter vedrørende bæredygtigt byggeri 
og grøn infrastruktur. Dette afspejles i den 
specifikke målsætning for FRO, som er 
fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Or. en
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Ændringsforslag 87
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at undgå – eller hvis dette er 
umuligt – afbøde de negative virkninger af 
klima- og miljøomstillingen ved at støtte 
og skabe nye muligheder for de mest 
berørte befolkninger og territorier, navnlig 
den arbejdsstyrke, der er direkte berørt. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og styrke dens 
modstandskraft ved at yde direkte støtte til 
miljømæssigt og socialt bæredygtige 
aktiviteter og ved at afbøde de negative 
sociale konsekvenser af omstillingen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 88
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes (5) Ved denne forordning oprettes 



PE650.732v02-00 40/184 AM\1206566DA.docx

DA

Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er ikke kun at afbøde de 
negative virkninger af klimaomstillingen, 
men også at skabe og forstærke de 
fremtidige positive følgevirkninger ved at 
støtte de mest berørte territorier og de 
mennesker, som lever der, SMV'er, 
innovative erhvervsgrene og landbruget 
samt navnlig den pågældende 
arbejdsstyrke. I overensstemmelse med den 
specifikke målsætning for FRO bør 
foranstaltninger, der støttes af FRO, 
bidrage direkte til at lette og katalysere 
omstillingen ved at skabe nye bæredygtige 
beskæftigelsesmuligheder, afbøde 
negative sociale konsekvenser og 
finansiere diversificering, bæredygtighed 
og modernisering af den lokale økonomi. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 89
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
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overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser]. Desuden bør de 
midler, der overføres fra EFRU og ESF+, 
bruges på en sammenhængende måde til 
at maksimere ressourcernes merværdi for 
EU.

Or. en

Ændringsforslag 90
Dan-Ștefan Motreanu

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
FRO's foranstaltninger skal modvirke 
affolkningen af regioner i forbindelse 
med energiomstillingen. Dette afspejles i 
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politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

den specifikke målsætning for FRO, som er 
fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Or. ro

Ændringsforslag 91
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at støtte omstillingen til en 
klimaneutral økonomi og afbøde de 
negative virkninger af klimaomstillingen 
ved at støtte de mest berørte territorier og 
den pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. pl

Ændringsforslag 92
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Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
lette omstillingen og afbøde virkningerne 
af den ved at skabe nye bæredygtige 
beskæftigelsesmuligheder, afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen 
og de negative sociale konsekvenser og 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi. Dette afspejles i 
den specifikke målsætning for FRO, som er 
fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 93
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Fonden bør bidrage til at bevare 
naturarven og forebygge miljøforringelse. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 94
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke og at medvirke 
til at opnå en retfærdig omstilling til 
klimaneutralitet senest i 2050. I 
overensstemmelse med den specifikke 
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afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 95
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af både omstillingen 
og covid-19-krisen ved at finansiere 
diversificering og modernisering af den 
lokale økonomi og ophæve de negative 
konsekvenser for beskæftigelsen. Dette 
afspejles i den specifikke målsætning for 
FRO, som er fastsat på samme niveau og er 
anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].
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Or. it

Ændringsforslag 96
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af miljø- og klimaomstillingen 
ved at støtte de mest berørte territorier og 
den pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. es

Ændringsforslag 97
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes (5) Ved denne forordning oprettes 
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Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde og opveje virkningerne af 
omstillingen ved at finansiere 
diversificering og modernisering af den 
lokale økonomi og afbøde de negative 
konsekvenser for beskæftigelsen. Dette 
afspejles i den specifikke målsætning for 
FRO, som er fastsat på samme niveau og er 
anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. pt

Ændringsforslag 98
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke og at afhjælpe 
ulighed. I overensstemmelse med de 
specifikke målsætninger for FRO bør 
foranstaltninger, der støttes af FRO, 
bidrage direkte til at afbøde virkningerne af 
omstillingen ved at finansiere 
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af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke 
målsætning for FRO, som er fastsat på 
samme niveau og er anført sammen med 
de politikmålsætninger, der er fastsat i 
artikel [4] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].

diversificering og modernisering af den 
lokale økonomi og afbøde de negative 
konsekvenser for beskæftigelsen samt 
sikre en bæredygtig udvikling, der 
mindsker uligheden i disse territorier. 
Dette afspejles i de specifikke 
målsætninger for FRO.

Or. en

Begrundelse

Fonden for Retfærdig Omstilling bidrager i høj grad til at afhjælpe socioøkonomiske 
uligheder i de regioner, som den støtter. Dette er det bedste middel til at sikre opbakning i 
offentligheden, bæredygtige samfund og en effektiv klimaindsats.

Ændringsforslag 99
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) EU-støtte og -finansiering gennem 
FRO skal sikre, at alle støtteberettigede 
projekter i hver enkelt medlemsstat er i 
overensstemmelse med alle 
medlemsstaternes forpligtelser som 
fastlagt i forordning (EU)XX/XXX om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og 
om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den nye europæiske 
klimalov"), for at opnå klimaneutralitet 
på nationalt plan senest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 100
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares
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Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Fonden for Retfærdig Omstilling 
må hverken forværre den nuværende 
ulighed blandt medlemsstaterne eller 
svække det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 101
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen, forpligtelsen vedrørende 
FN's mål for bæredygtig udvikling og 
Unionens øgede ambition som foreslået i 
den europæiske grønne pagt bør FRO yde 
et vigtigt bidrag til at integrere 
klimaindsatsen. Midler fra FRO's egen 
finansieringsramme kommer i tillæg til og 
oven i de investeringer, der er nødvendige 
for at nå det overordnede mål om, at 25 % 
af Unionens budgetudgifter skal bidrage 
til klimamålene. Midler, der overføres fra 
EFRU og ESF+, vil bidrage fuldt ud til 
opfyldelsen af dette mål.

(6) FRO bør, sammen med de midler, 
der overføres fra EFRU og ESF+, yde et 
betydeligt bidrag til at afbøde den 
deflationsskabende virkning af såvel 
bekæmpelsen af klimaforandringer som 
covid-19, med særligt fokus på de hårdest 
ramte økonomiske sektorer og regioner.

Or. it

Ændringsforslag 102
Radan Kanev

Forslag til forordning
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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt om at skabe muligheder for et 
mere velstående og inklusivt samt et 
sundere og grønnere kontinent bør FRO 
yde et vigtigt bidrag til at integrere 
klimaindsatsen, omdanne og modernisere 
den lokale økonomi og fremskynde 
omstillingen til en økonomi, der er 
klimaneutral, fuldt baseret på vedvarende 
energi, meget ressource- og energieffektiv 
og cirkulær, så tidligt som muligt og 
senest i 2050. Midler fra FRO's egen 
finansieringsramme kommer i tillæg til og 
oven i de investeringer, der er nødvendige 
for at nå det overordnede mål om, at 25 % 
af Unionens budgetudgifter skal bidrage til 
klimamålene. Midler, der overføres fra 
EFRU og ESF+, vil bidrage fuldt ud til 
opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 103
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
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grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen, og fonden 
bør på ingen måde træffe 
foranstaltninger, der strider mod målene 
for klimalovgivningen, navnlig i 
LULUCF-sektoren, og miljølovgivningen, 
særlig vandrammedirektivet og 
naturdirektiverne. Midler fra FRO's egen 
finansieringsramme kommer i tillæg til og 
oven i de investeringer, der er nødvendige 
for at nå det overordnede mål om, at 25 % 
af Unionens budgetudgifter skal bidrage til 
klimamålene. Midler, der overføres fra 
EFRU og ESF+, vil bidrage fuldt ud til 
opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 104
Clare Daly, Mick Wallace

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen og til at 
beskytte alle menneskers ret til et klima, 
som vi kan leve i, bæredygtig udvikling og 
en anstændig levestandard. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

Or. en
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Begrundelse

Vi har behov for en rettighedsbaseret tilgang til klimaindsatsen, og principperne for en 
retfærdig omstilling handler bl.a. om at beskytte disse socioøkonomiske rettigheder.

Ændringsforslag 105
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C 
over det førindustrielle niveau i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt og den europæiske klimalov 
bør FRO yde et vigtigt bidrag til at 
integrere klimaindsatsen. Midler fra FRO's 
egen finansieringsramme kommer i tillæg 
til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at mindst 50 % af Unionens 
budgetudgifter skal bidrage til 
klimamålene. Midler, der overføres fra 
EFRU og ESF+, vil bidrage fuldt ud til 
opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 106
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen og 
fremskynde omstillingen til en 
klimaneutral økonomi senest i 2050. 
Midler fra FRO's egen finansieringsramme 
kommer i tillæg til og oven i de 
investeringer, der er nødvendige for at nå 
det overordnede mål om, at 25 % af 
Unionens budgetudgifter skal bidrage til 
klimamålene. Midler, der overføres fra 
EFRU og ESF+, vil bidrage fuldt ud til 
opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 107
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen på basis af 
EU-taksonomien, navnlig princippet om 
ikke at forvolde alvorlig skade. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
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fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 108
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler fra 
EFRU og ESF+ kan bidrage til opfyldelsen 
af dette mål, forudsat at medlemsstaterne 
beslutter sig herfor.

Or. pl

Ændringsforslag 109
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
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forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt og klimaloven bør FRO yde et 
vigtigt bidrag til at integrere 
klimaindsatsen. Midler fra FRO's egen 
finansieringsramme kommer i tillæg til og 
oven i de investeringer, der er nødvendige 
for at nå det overordnede mål om, at 25 % 
af Unionens budgetudgifter skal bidrage til 
klimamålene. Midler, der overføres fra 
EFRU og ESF+, vil bidrage fuldt ud til 
opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 110
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klima- og miljøindsatsen. 
Midler fra FRO's egen finansieringsramme 
kommer i tillæg til og oven i de 
investeringer, der er nødvendige for at nå 
det overordnede mål om, at 25 % af 
Unionens budgetudgifter skal bidrage til 
klimamålene. Midler, der overføres fra 
EFRU og ESF+, vil bidrage fuldt ud til 
opfyldelsen af dette mål.

Or. es
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Ændringsforslag 111
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midlerne fra 
EFRU og ESF+ vil bidrage fuldt ud til 
opfyldelsen af dette mål.

Or. pt

Ændringsforslag 112
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
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om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, kan bidrage 
til opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 113
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Midlerne fra Fonden for 
Retfærdig Omstilling kan ikke i sig selv 
sikre omstillingen til klimaneutralitet. De 
øvrige to søjler i mekanismen for 
retfærdig omstilling vil omfatte en række 
yderligere foranstaltninger og 
finansieringsmuligheder, der supplerer 
FRO, og som har til formål at lette og 
fremskynde omstillingen i de mest berørte 
regioner. En særlig ordning om retfærdig 
omstilling under InvestEU vil tiltrække 
private investeringer, som gavner de 
regioner, der er under omstilling, og 
hjælpe deres økonomier med at finde nye 
kilder til vækst, f.eks. i form af projekter 
vedrørende dekarbonisering, økonomisk 
diversificering af regionerne, energi, 
transport og social infrastruktur. 
Lånefaciliteten for den offentlige sektor i 
samarbejde med Den Europæiske 
Investeringsbank og med støtte fra EU-
budgettet vil blive brugt til at yde lån på 
lempelige vilkår til den offentlige sektor, 
f.eks. til investeringer i energi- og 
transportinfrastruktur og fjernvarmenet 
samt renovering eller isolering af 
bygninger.

Or. en
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Ændringsforslag 114
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) En retfærdig omstilling indebærer 
også støtte til de områder, der er mest 
berørt af klimaforandringerne. 
Konsekvenserne af det forandrede klima 
vil ramme uforholdsmæssig hårdt i visse 
regioner og samfund, som, i en ånd af 
europæisk solidaritet, er nødt til at blive 
holdt oppe.

Or. en

Ændringsforslag 115
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) På grundlag af Den Europæiske 
Investeringsbanks retningslinjer bør det 
være tilladt med finansiering af op til 
75 % af de forventede omkostninger til et 
projekt, der støttes af FRO.

Or. pl

Ændringsforslag 116
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, samt nationale og 
regionale investeringer og privat kapital 
og bør på ingen måde erstatte sådanne 
investeringer.

Midlerne fra fonden bør dog bidrage til en 
ny, moderniserende og bæredygtig 
samhørighedspolitik med fokus på 
fremtidsorienterede, grønne og 
digitaliserede beskæftigelsesmodeller 
snarere end ineffektivt offentligt forbrug.

Or. en

Ændringsforslag 117
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Midlerne fra FRO rækker ikke i sig 
selv til at opnå den økologiske omstilling 
til en CO2-neutral cirkulær økonomi, og 
de bør derfor suppleres med de midler, der 
er til rådighed under andre fonde under 
samhørighedspolitikken, og som alle bør 
tilpasses til målene for FRO og bidrage til 
fondens midler.

Or. en

Ændringsforslag 118
Nicolae Ştefănuță

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, uden at det 
berører andre mål for denne politik og 
eventuelle planlagte finansielle tildelinger 
til andre mål under EFRU og ESF+.

Or. en

Ændringsforslag 119
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Midlerne fra FRO kan supplere de 
midler, der stilles til rådighed, ved at styrke 
midlerne inden for 
samhørighedspolitikken og tillade fleksibel 
brug heraf fra medlemsstaternes og 
støttemodtagernes side.

Or. pt

Ændringsforslag 120
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken. 
Overførelsesmekanismen skal være 
fleksibel med henblik på at gøre det 
muligt for medlemsstaterne at vurdere den 
bedste måde, hvorpå ressourcerne kan 
fordeles.

Or. en
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Ændringsforslag 121
Edina Tóth, András Gyürk, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 122
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, samt nationale og 
regionale investeringer og privat kapital 
og bør på ingen måde erstatte sådanne 
investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 123
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken. De investeringer, 
som foretages, bør være et supplement til 
dem, der ville være blevet foretaget i 
mangel af FRO.

Or. en

Ændringsforslag 124
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Midlerne fra FRO bør supplere og 
ikke erstatte de midler, der er til rådighed 
under samhørighedspolitikken og skabe en 
merværdi for de instrumenter, der 
allerede anvendes.

Or. es

Ændringsforslag 125
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 126
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
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Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Finansielle tildelinger fra FRO 
skal være betinget af, at medlemsstaten 
har forpligtet sig til et mål om 
klimaneutralitet inden 2050 og et 
mellemliggende reduktionsmål for 2030 i 
overensstemmelse med Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 127
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral, 
miljømæssigt bæredygtig, meget 
ressource- og energieffektiv og cirkulær 
økonomi, der fuldt ud er baseret på 
vedvarende energikilder, senest i 2040 er 
en udfordring for alle medlemsstater. Den 
vil skabe nye muligheder og fordele for 
alle på længere sigt, men samtidig vil den 
være særlig udfordrende for de 
befolkninger og territorier, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer eller 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter, 
som skal udfases eller ændres væsentligt 
for at begrænse temperaturstigningen til 
1,5 °C over det førindustrielle niveau, og 
som mangler de finansielle midler til at 
gøre dette. For at sikre effektiv brug af de 
offentlige midler bør FRO dække alle 
medlemsstater, forudsat at de har vedtaget 
juridisk bindende mål og foranstaltninger 
vedrørende udfasning af alle fossile 
brændstoffer inden for en tidshorisont, 
der er forenelig med målet om at 
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begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C 
over det førindustrielle niveau, herunder 
udfasning af faste fossile brændstoffer 
senest i 2030, og vedrørende opnåelse af 
klimaneutralitet i hele økonomien senest i 
2040. Fordelingen af dens finansielle 
midler bør afspejle medlemsstaternes evne 
til at finansiere de nødvendige 
investeringer for at klare omstillingen til 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 128
Sara Cerdas

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet. I kraft af 
deres specifikke begrænsninger, jf. artikel 
349 i TEUF, vil energiomstillingen 
udgøre voksende udfordringer for 
regionerne i den yderste periferi, som, 
trods deres bestræbelser på at reducere 
deres energiafhængighed, fortsat er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer.

Or. pt
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Ændringsforslag 129
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases før 2050, eller 
som er nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet. 
Investeringer i en biobaseret cirkulær 
økonomi er afgørende for at nå målet om 
klimaneutralitet i 2050. Disse 
investeringer er bekostelige, og alle 
medlemsstaterne skal være berettiget til 
støtte uanset deres finansielle kapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 130
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
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medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer og 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter, 
som skal udfases, eller som er nødt til at 
tilpasse sig som følge af omstillingen til 
klimaneutralitet, og som mangler de 
finansielle midler til at gøre dette. FRO bør 
derfor primært rette sig imod de 
medlemsstater, hvor udfordringernes 
omfang er størst, hovedsageligt som følge 
af deres afhængighed af fremstillingen af 
energi af kul og brunkul. Fordelingen af 
dens finansielle midler bør afspejle 
udfordringernes omfang og 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

Or. pl

Ændringsforslag 131
Mairead McGuinness, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet. De 
negative sociale og økonomiske 
konsekvenser vil navnlig kunne mærkes i 



AM\1206566DA.docx 67/184 PE650.732v02-00

DA

landdistrikter, som er afhængige 
industrier, der er baseret på disse fossile 
brændstoffer, for at sikre beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 132
Roberta Metsola

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. Øsamfund og fjerntliggende 
områder i Unionen vil også have behov 
for yderligere støtte for at opnå 
kulstofneutralitet som følge af deres 
begrænsede befolkninger og små 
markeder. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 133
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være krævende for 
de medlemsstater, der er stærkt afhængige 
af fossile brændstoffer eller 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter, 
som skal udfases, eller som er nødt til at 
tilpasse sig som følge af omstillingen til 
klimaneutralitet, og som mangler de 
finansielle midler til at gøre dette. Den vil 
også være krævende for de medlemsstater, 
som er nødt til at opgradere deres 
infrastruktur, og hvis arbejdstagere vil 
skulle tilpasse sig til omstillingen. FRO 
bør derfor dække alle medlemsstater, men 
fordelingen af dens finansielle midler bør 
afspejle medlemsstaternes evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at klare omstillingen til klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 134
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 

(8) Omstillingen til en klimaneutral, 
cirkulær og ressourceeffektiv økonomi er 
en udfordring for alle medlemsstater. Den 
vil være særlig krævende for de 
medlemsstater, der er stærkt afhængige af 
fossile brændstoffer eller 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter, 
som skal udfases, og de medlemsstater, der 
hidtil primært har frembragt vedvarende 
energi på basis af træholdig biomasse, og 
som er nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet og mangler 
de finansielle midler til at gøre dette. FRO 
bør derfor dække alle medlemsstater, men 
fordelingen af dens finansielle midler bør 
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omstillingen til klimaneutralitet. afspejle medlemsstaternes evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at klare omstillingen til klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 135
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer, 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter 
eller fremstilling af produkter, der ikke er 
forenelige med målet om klimaneutralitet, 
som skal udfases, eller som er nødt til at 
tilpasse sig som følge af omstillingen til 
klimaneutralitet, og som mangler de 
finansielle midler til at gøre dette. FRO bør 
derfor dække alle medlemsstater, men 
fordelingen af dens finansielle midler bør 
afspejle medlemsstaternes evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at klare omstillingen til klimaneutralitet 
inden 2050.

Or. en

Ændringsforslag 136
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
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medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter eller fremstilling af produkter, 
der ikke er forenelige med målet om 
klimaneutralitet, som skal udfases, eller 
som er nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 137
Andrey Slabakov

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet, idet fokus 
navnlig rettes mod landene i Central- og 
Østeuropa.

Or. en
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Ændringsforslag 138
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er ikke kun en udfordring, men 
også en enorm mulighed for alle. Der vil 
være behov for yderligere støtte til de 
regioner, der stadig er stærkt afhængige af 
fossile brændstoffer eller 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter, 
som skal udfases og/eller moderniseres for 
at kunne omstilles til klimaneutralitet, og 
som mangler de finansielle midler til at 
gøre dette. FRO bør derfor dække hele 
Unionen, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle regionernes 
evne til at finansiere de nødvendige 
investeringer for at foretage omstillingen 
til klimaneutralitet så hurtigt som muligt 
og allersenest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 139
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er eller 
indtil for nylig har været stærkt afhængige 
af fossile brændstoffer eller 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter, 
som skal udfases, eller som er nødt til at 
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omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

tilpasse sig som følge af omstillingen til 
klimaneutralitet, og som mangler de 
finansielle midler til at gøre dette. 
Fordelingen af FRO's finansielle midler 
bør afspejle medlemsstaternes evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at klare omstillingen til klimaneutralitet 
inden 2050 og ambitionsniveauet i deres 
energi- og klimamål.

Or. en

Ændringsforslag 140
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater, men også en enorm 
mulighed. Der vil være behov for 
yderligere støtte til de regioner, der stadig 
er stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 141
Mick Wallace, Clare Daly
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Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Den økologiske omstilling til en 
CO2-neutral cirkulær økonomi er en 
udfordring for alle medlemsstater. Den vil 
være særlig krævende for de 
medlemsstater, der er stærkt afhængige af 
fossile brændstoffer eller 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter, 
som skal udfases som følge af den 
økologiske omstilling til en CO2-neutral 
cirkulær økonomi, og som mangler de 
finansielle midler til at gøre dette. FRO bør 
derfor dække alle medlemsstater, men 
fordelingen af dens finansielle midler bør 
afspejle medlemsstaternes evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at klare den økologiske omstilling til en 
CO2-neutral cirkulær økonomi.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen fremtid for den industri, der er baseret på fossile brændstoffer. Dette skal gøres 
helt klart.

Ændringsforslag 142
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
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omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet senest i 
2050.

Or. en

Ændringsforslag 143
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet senest i 
2040.

Or. en

Ændringsforslag 144
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler, alternative 
naturressourcer samt en veluddannet 
arbejdsstyrke til at gøre dette. FRO bør 
derfor dække alle medlemsstater, men 
fordelingen af dens finansielle midler bør 
afspejle medlemsstaternes evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at klare omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til klimaneutralitet er 
for alle medlemsstaternes økonomi en 
årlig omkostning svarende til flere 
procentpoint af BNP, særlig for de 
medlemsstater, der er stærkt afhængige af 
fossile brændstoffer eller 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter, 
som er nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler, alternative 
naturressourcer samt en veluddannet 
arbejdsstyrke til at gøre dette. FRO bør 
derfor dække alle medlemsstater, men 
fordelingen af dens finansielle midler bør 
afspejle medlemsstaternes evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at klare omstillingen til klimaneutralitet.

Or. it

Ændringsforslag 145
Alexandr Vondra, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Hermann Tertsch, Grzegorz 
Tobiszowski

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Kerneenergi kan spille en rolle for 
at opfylde klimamålene, fordi den ikke 
udsender drivhusgasser, og at den også 
kan sikre en betydelig andel af 
elproduktionen i EU. Ikke desto mindre er 
der på grund af det affald, som denne 
energiform frembringer, brug for en 
mellem- og langsigtet strategi, der tager 
højde for teknologiske fremskridt (laser, 
fusion osv.), som tager sigte på at forbedre 
hele sektorens bæredygtighed. Fonden 
kan bidrage til indførelse af sikker 
kerneenergi og dermed bidrage til at 
opfylde EU's klimamål.
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Or. en

Ændringsforslag 146
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Med det mål at sørge for en 
rimelig og holdbar omstilling, der sikrer 
effektiv opnåelse af de mål, der opstilles i 
nærværende forordning, bør der ved 
tildelingen af midlerne også tages hensyn 
til de resultater, som medlemsstaterne har 
opnået med hensyn til 2020-målene for 
nedbringelse af drivhusgasemissioner og 
for vedvarende energi og 
energieffektivitet. Således bør FRO ikke 
straffe de medlemsstater, der allerede har 
foretaget investeringer og er i færd med at 
nå de opstillede mål.

Or. en

Ændringsforslag 147
Annalisa Tardino, Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For ikke at straffe de bedst 
præsterende medlemsstater er det 
nødvendigt, at der i 
udligningsmekanismerne tages højde for 
den indsats, der allerede er gjort tidligere, 
og som har medført negative økonomiske 
følgevirkninger, større 
energiforsyningsomkostninger og 
alvorlige sociale skadevirkninger, navnlig 
i områder med arbejdsløshed og lav 
indkomst pr. indbygger, såsom øer.
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Or. it

Ændringsforslag 148
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 149
Sara Cerdas

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 150
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) For at opstille en passende 
finansiel ramme for FRO og sikre lige 
konkurrencevilkår samt for at sikre, at 
færre produktionsvirksomheder flyttes 
uden for grænserne og for at sikre 
yderligere midler til at mobilisere 
emissionsbegrænsende politikker skal 
Kommissionen indføre en CO2-
grænseafgiftsmekanisme som en 
egenindtægt for EU.

Or. en

Begrundelse

Den EU's nuværende flerårige finansielle ramme (FFR) har vist sine begrænsninger, og 
Kommissionen kan sikre den finansielle ramme for FRO ved at indføre en ny indtægtskilde for 
EU-budgettet i form af en CO2-grænseafgiftsmekanisme.

Ændringsforslag 151
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) FRO bør lette spredningen af 
investeringer (fra landbrugs- og 
industriproduktion til knudepunkter for 
energiproduktion) for at sikre territorial 
samhørighed og afbalanceret 
beskæftigelse, forhindre divergens mellem 
medlemsstaterne og i stedet fremme 
divergens mellem dem.

Or. pt

Ændringsforslag 152
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til 
og bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske og sociale prioriteter. Listen 
over investeringer bør prioritere dem, der 
støtter mennesker og jobskabelse, 
moderniserer de lokale økonomier og 
samtidig opretholder 
beskæftigelsesniveauet og den industrielle 
kapacitet og er bæredygtige på mellemlang 
og lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og den europæiske 
grønne pagt, alt imens de beskytter, 
bevarer og styrker Unionens naturkapital 
og forbedrer borgernes sundhed og trivsel 
for så vidt angår miljørelaterede risici og 
følgevirkninger. De finansierede projekter 
bør bidrage til en omstilling til en 
ressourceeffektiv, klimaneutral og cirkulær 
økonomi allersenest i 2050. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv, gas, olie og 
olieskifer eller udvinding af disse fossile 
brændstoffer, bør støtten i høj grad gøres 
betinget af udfasningen af aktiviteten, alt 
imens der sigtes mod at opretholde og 
styrke deres potentiale i moderne 
energiløsninger og energiindustri, og der 
bør fokuseres på jobskabelse og forøgelse 
af den lokale økonomis modstandskraft til 
at overvinde eventuelle tab af 
arbejdspladser. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, innovation på 
arbejdspladsen, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
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en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
lægges særlig vægt på gennemførelse af 
princippet om "energieffektivitet først" i 
forbindelse med alle 
investeringsbeslutninger og på grønne 
sektorer, der bl.a. anvender vedvarende 
energikilder, sektorer, som støtter og 
fremmer ressourceeffektiviteten og den 
cirkulære økonomi, og sektorer, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet. Sådanne foranstaltninger bør 
fremme skabelsen af grønne, bæredygtige 
og anstændige job, afbøde de negative 
sociale konsekvenser og fremskynde 
omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi allersenest i 2050.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 153
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske miljømålsætninger og EU's 
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investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

klassificeringssystem for bæredygtig 
finansiering, herunder princippet om ikke 
at forvolde alvorlig skade. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi, og samtidig må de ikke være til 
skade for andre miljømål, der er fastlagt i 
EU's klassificeringsforordning og i tråd 
med princippet om ikke at forvolde 
alvorlig skade. For sektorer i tilbagegang, 
såsom energiproduktion baseret på kul, 
brunkul, tørv og olieskifer eller udvinding 
af disse faste fossile brændstoffer, bør 
støtten knyttes til udfasningen af 
aktiviteten og den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, jernbaneforbindelser og 
højhastighedstog samt energinet såsom 
intelligente net og supernet, forudsat at 
sådanne foranstaltninger hjælper med at 
afbøde de negative bivirkninger af en 
omstilling til og bidrager til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi. Den 
tekniske støtte bør øges i kraft af lokale og 
nationale kuvøser og 
projektudviklingstjenester, der samler 
finansieringskilder og 
projektiværksættere. Disse kuvøser bør 
navnlig lette forholdene for nystartede 
virksomheder, offentlig-private 
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partnerskaber samt disruptive teknologier 
og tjenestemodeller med det mål at hjælpe 
disse projektforslag med at modnes, så de 
kan modtage finansiering på nationalt 
plan og EU-plan.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 154
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter og 
miljølovgivning, som der ikke bør afviges 
fra, og uden at skabe eksterne 
miljøvirkninger. Listen over investeringer 
bør omfatte dem, der støtter de lokale 
økonomier og er bæredygtige på lang sigt, 
idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral, 
forureningsfri og cirkulær økonomi senest 
i 2050. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
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omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. Det betragtes ikke som en 
støtteberettiget investering, hvis der er tale 
om omlægning til en driftsform eller 
teknologi med omtrent det samme 
emissionsniveau pr. produceret 
energienhed eller med en periode for 
tilbagebetaling af kulstofgæld, som er for 
lang til, at vi kan opnå Unionens ambition 
for 2050. For så vidt angår omdannelse af 
sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Støtten 
bør også ydes til omlægning til bæredygtig 
arealforvaltning, f.eks. i tørvesektoren. 
Der bør også lægges særlig vægt på at 
anvende principperne "forureneren 
betaler" og "energieffektivitet først" og 
på aktiviteter, der fremmer innovation og 
forskning inden for avancerede og 
bæredygtige teknologier, samt inden for 
digitalisering og konnektivitet, forudsat at 
sådanne foranstaltninger fremmer 
skabelsen af grønne og bæredygtige job, 
hjælper med at afbøde de negative 
bivirkninger af en omstilling til og bidrager 
til en klimaneutral og cirkulær økonomi.

_________________ _________________

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
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(2018) 773 final). (2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 155
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier, fremmer 
beskæftigelse af høj kvalitet og er 
bæredygtige på lang sigt, idet der tages 
hensyn til alle målsætningerne i den grønne 
pagt. De finansierede projekter bør bidrage 
til en omstilling til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi med fokus på at fremme 
beskæftigelse af høj kvalitet. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer 
eller udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende industrielle omstrukturering af 
de berørte regioner for at forhindre en 
strukturel reduktion af beskæftigelsen. For 
så vidt angår omdannelse af sektorer med 
høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye aktiviteter gennem 
indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 2050, samtidig med at 
beskæftigelsen ledsaget af rettigheder 
opretholdes og styrkes og en forringelse af 
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foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

miljøet undgås. FRO bør endvidere sigte 
mod at skabe store omstillinger i 
mobilitetsmønstrene i retning mod mere 
miljøvenlige transportmåder, investere i 
moderniseringen og udvidelsen af 
jernbanenet samt tilvejebringe mere 
effektive offentlige transporttjenester i 
storbyområder og bykerner. Der bør også 
lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

_________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. pt

Ændringsforslag 156
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter, navnlig 
Unionens og medlemsstaternes 
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de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til 
og bidrager til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi.

forpligtelse til at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau. EU's 
klassificeringssystem for bæredygtige 
aktiviteter spiller en vigtig rolle i den 
henseende. Listen over investeringer bør 
omfatte dem, der støtter de lokale samfund 
og økonomier og er miljømæssigt og 
socialt bæredygtige, idet der tages hensyn 
til alle målsætningerne i den grønne pagt. 
De finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral, 
miljømæssigt bæredygtig, meget 
ressource- og energieffektiv og cirkulær 
økonomi, der er fuldt ud baseret på 
vedvarende energikilder, senest i 2040. 
For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv, gas og olieskifer eller udvinding af 
disse fossile brændstoffer, bør støtten gøres 
betinget af fuld udfasning af aktiviteten, 
som bør ligge inden for en tidshorisont, 
der harmonerer med målet om at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C 
over det førindustrielle niveau, og en 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. 
For så vidt angår omdannelse af sektorer 
med høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye aktiviteter gennem 
indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's klima- og 
energimål for 2030 og målsætningen om 
klimaneutralitet i EU som fastlagt i den 
europæiske klimalov, samtidig med at job 
af høj kvalitet opretholdes og styrkes, og 
skader på miljøet undgås. Der bør også 
lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede nulemissionsteknologier, samt 
inden for digitalisering og konnektivitet, 
forudsat at sådanne foranstaltninger 
bidrager væsentligt til at reducere 
drivhusgasemissionerne og udnytte 
naturressourcerne.

_________________
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13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 157
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral, robust og 
cirkulær økonomi. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer 
eller udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. 
For så vidt angår omdannelse af sektorer 
med høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye aktiviteter gennem 
indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
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med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Blandt de 
skærpende faktorer, som bør tages i 
betragtning, kan nævnes arbejdsløshed, 
affolkningstendenser og tidligere 
omstillingsbestræbelser med tilknytning til 
fossile brændstoffer, der har svækket den 
økonomiske struktur på dette område i 
regionerne. Der bør også lægges særlig 
vægt på aktiviteter, der fremmer innovation 
og forskning inden for avancerede og 
bæredygtige teknologier, samt inden for 
digitalisering og konnektivitet, forudsat at 
sådanne foranstaltninger hjælper med at 
afbøde de negative bivirkninger af en 
omstilling til og bidrager til en 
klimaneutral, robust og cirkulær økonomi.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 158
Asger Christensen, Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Andreas Glück, Susana Solís Pérez, 
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 



AM\1206566DA.docx 89/184 PE650.732v02-00

DA

støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. Investeringer i midlertidige 
energikilder såsom naturgas er berettiget 
til støtte, hvis de fører til en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissionerne og 
åbner mulighed for at udnytte gas fra 
vedvarende kilder som et bæredygtigt 
alternativ. For sektorer i tilbagegang, 
såsom energiproduktion baseret på kul, 
brunkul, tørv og olieskifer eller udvinding 
af disse faste fossile brændstoffer, bør 
støtten knyttes til udfasningen af 
aktiviteten og den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
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økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 159
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de mest berørte samfund, arbejdstagere og 
lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi senest i 2050. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer 
eller udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. 
For så vidt angår omdannelse af sektorer 
med høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye aktiviteter gennem 
indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
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også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på alternative 
aktiviteter, der styrker lokalsamfundene 
og gør arbejdstagernes levevilkår mere 
bæredygtig, bekæmper energifattigdom og 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi senest i 2050.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 160
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der 
respekterer borgernes rettigheder som 
beskrevet i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, støtter de lokale 
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finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

økonomier og er socialt, miljømæssigt og 
økonomisk bæredygtige på lang sigt, idet 
der tages hensyn til alle målsætningerne i 
den grønne pagt. De finansierede projekter 
bør bidrage til en omstilling til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi. For 
sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
fossil gas, tørv og olieskifer eller 
udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. 
For så vidt angår omdannelse af sektorer 
med høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye bæredygtige aktiviteter 
gennem indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi senest i 2050.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en
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Ændringsforslag 161
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de harmonerer 
med Unionens klima- og 
miljømålsætninger og med EU's 
klassificeringssystem for bæredygtig 
finansiering. Listen over investeringer bør 
prioritere dem, der støtter befolkningen, 
de lokale økonomier og jobskabelsen og er 
bæredygtige på lang sigt, idet der tages 
hensyn til alle målsætningerne i den grønne 
pagt. De finansierede projekter bør bidrage 
til en omstilling til en klimaneutral og 
giftfri cirkulær økonomi og harmonere 
med princippet om ikke at forvolde skade i 
den grønne pagt. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer 
eller udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. 
For så vidt angår omdannelse af sektorer 
med høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye aktiviteter gennem 
indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
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konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og giftfri 
cirkulær økonomi.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til EU's klassificeringssystem for bæredygtig finansiering, som de tre EU-
institutioner er enedes om, fremmer sammenhængen mellem politikkerne på bl.a. klima- og 
miljøområdet og EU's budgetudgifter. Klassificeringssystemet udgør en grundlæggende 
referenceramme til brug ved vurderinger af, om investeringer er bæredygtige. FRO skal ikke 
støtte aktiviteter, der er i strid med klima- eller miljømålsætningerne i den grønne pagt.

Ændringsforslag 162
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
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omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, og opnå synergier med 
europæiske initiativer som Smart village 
og Startups village, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final). 

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final). 

Or. es

Ændringsforslag 163
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
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Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske og sociale prioriteter. Listen 
over investeringer bør omfatte dem, der 
støtter de lokale økonomier og er 
bæredygtige på mellemlang og lang sigt, 
idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den europæiske grønne 
pagt og den europæiske søjle for sociale 
rettigheder. De finansierede projekter bør 
bidrage til en omstilling til en klimaneutral 
og cirkulær økonomi. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer 
eller udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. 
For så vidt angår omdannelse af sektorer 
med høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye aktiviteter gennem 
indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
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negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 164
Nicolae Ştefănuță

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør prioritere dem, der støtter 
befolkningen, lokalsamfundene og de 
lokale økonomier og er bæredygtige på 
mellemlang og lang sigt, idet der tages 
hensyn til alle målsætningerne i den grønne 
pagt. De finansierede projekter bør bidrage 
til en omstilling til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer 
eller udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. 
For så vidt angår omdannelse af sektorer 
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fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

med høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye aktiviteter gennem 
indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 165
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
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overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi senest i 2040.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en
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Ændringsforslag 166
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, 
såsom energiproduktion baseret på kul, 
brunkul, tørv og olieskifer eller udvinding 
af disse faste fossile brændstoffer, bør 
støtten knyttes til udfasningen af 
aktiviteten og den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For emissionsintensive sektorer, 
såsom energiproduktion baseret på kul og 
brunkul samt tørv og olieskifer eller 
udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. 
For så vidt angår omdannelse af 
produktionssektorer bør støtte fremme nye 
aktiviteter gennem indførelse af nye 
teknologier, nye processer eller produkter, 
der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
EU's bestræbelser på at opnå 
klimaneutralitet, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
der også er salgbare, samt inden for 
digitalisering og konnektivitet, forudsat at 
sådanne foranstaltninger hjælper med at 
afbøde de negative bivirkninger af en 
omstilling til og bidrager til en 
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økonomi. klimaneutral og cirkulær økonomi.

_________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. pl

Ændringsforslag 167
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
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produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030, 
under forudsætning af at beskæftigelsen 
opretholdes og styrkes, at der undgås en 
forringelse af miljøet, og at princippet om 
teknologineutralitet finder anvendelse. 
Der bør også lægges særlig vægt på 
aktiviteter, der fremmer innovation og 
forskning inden for avancerede og 
bæredygtige teknologier, også inden for 
digitalisering og konnektivitet, forudsat at 
sådanne foranstaltninger hjælper med at 
ophæve de negative bivirkninger af en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

_________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. it

Ændringsforslag 168
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør prioritere dem, der støtter 
befolkningen, lokalsamfundene og de 
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lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden 
for avancerede og bæredygtige 
teknologier, samt inden for digitalisering 
og konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til 
og bidrager til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi.

lokale økonomier og er bæredygtige på 
mellemlang og lang sigt, idet der tages 
hensyn til alle målsætningerne i den grønne 
pagt. De finansierede projekter bør bidrage 
til en økologisk omstilling til en CO2-
neutral og cirkulær økonomi. For sektorer 
i tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv, gas, olie og 
olieskifer eller udvinding af fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes direkte til 
og afhænge af en tidsmæssigt planlagt 
udfasning af aktiviteten i de reviderede 
nationale energi- og klimaplaner og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. 
For så vidt angår omdannelse af sektorer 
med høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye aktiviteter gennem 
indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og den 
økologiske omstilling til en CO2-neutral 
økonomi, samtidig med at beskæftigelsen 
opretholdes og styrkes og en forringelse af 
miljøet undgås. Der bør også lægges særlig 
vægt på at støtte aktiviteter, der 
maksimerer fællesskabsfordelene, f.eks. 
ved at støtte VE-fællesskaber og 
egenforbrugere af vedvarende energi.

_________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 169
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Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) FRO bør desuden dække 
industrielle aktiviteter, der omfatter 
fremstilling af industriprodukter, som 
berøres af omstillingen til 
klimaneutralitet. I den forbindelse vil den 
europæiske sektor for fremstilling af 
køretøjer fortsat være en af de hårdest 
ramte, da den opererer i en situation med 
stigende international konkurrence og 
øgede miljø- og klimakrav. Vejtransporten 
står for ca. 20 % af EU's samlede CO2-
emissioner. Kulstofneutralitet kan derfor 
ikke opnås uden særlig støtte til denne 
sektor, der tegner sig for 11,4 % af 
beskæftigelsen i EU's 
fremstillingsindustri, mere end 7 % af 
EU's BNP og 13,8 millioner direkte og 
indirekte arbejdspladser. Da 
bilfabrikanter og deres leverandører samt 
vedligeholdelses- og reparationsbranchen 
er de mest udsatte, bør FRO navnlig støtte 
disse sektorer og bistå arbejdstagere og 
jobsøgende i deres omskoling til mere 
moderne knowhow, navnlig i forbindelse 
med produktion af nul- og/eller 
lavemissionskøretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 170
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) FRO bør også anvendes til at støtte 
investeringer i sociale, 
uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige 
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og kulturelle projekter, navnlig i regioner, 
der er afhængige af en kulstofintensiv 
økonomi, og som er påvirket af den 
strukturelle omstilling til en 
ressourceeffektiv og kulstoffattig 
økonomi. Ulighed mellem de muligheder, 
der findes i de støtteberettigede regioner, 
påvirker bl.a. adgangen til uddannelses-, 
kultur-, samfunds-, sundheds- og 
socialtjenester. Udvikling af et stærkt 
lokalsamfund samt integration af sårbare 
grupper i samfundet uden 
forskelsbehandling kan forbedre de 
økonomiske muligheder og sikre en 
retfærdig omstilling for alle. Dette vil 
bidrage til at sikre, at befolkningen i 
regioner under omstilling, herunder dem, 
der er aktive i den sociale økonomi, som 
er afgørende for den lokale økonomiske 
udvikling og den sociale 
markedsøkonomi, får adgang til offentlige 
tjenester af høj kvalitet og tjenester af 
almen interesse og dermed understøtte en 
socialt retfærdig omstilling, der ikke lader 
nogen i stikken.

Or. en

Ændringsforslag 171
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Omstilling kan indebære 
udfordringer på grund af divergerende 
målsætninger. Dette kan være tilfældet 
for hydroenergiprojekter, som kan have 
en negativ indvirkning på den økologiske 
tilstand i bestemte vandområder, 
forbindelserne mellem dem og 
fiskebestandene i dem og dermed på 
lokalsamfundene og deres levevilkår. 
Samtidig er klimapåvirkningen fra 
vandkraft meget projektspecifik, og 
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drivhusgasemissionerne fra vugge til grav 
kan nå op på samme niveau som for 
fossile brændstoffer1a. FRO bør kun 
finansiere "no-regret"- og "win-win"-
løsninger til gavn for både miljøet og 
klimaet. Disse løsninger skal fremgå af 
projektbeskrivelsen og, hvis det er 
relevant, være baseret på projektets 
omfang.
_________________
1a Bruckner T., I.A. Bashmakov, Y. 
Mulugetta, H. Chum, A. de la Vega 
Navarro, J. Edmonds, A. Faaij, B. 
Fungtammasan, A. Garg, E. Hertwich, D. 
Honnery, D. Infield, M. Kainuma, S. 
Khennas, S. Kim, H. B. Nimir, K. Riahi, 
N. Strachan, R. Wiser og X. Zhang, 2014: 
Energy Systems. I: Climate Change 2014: 
Mitigation of Climate Change. 
Contribution of Working Group III to the 
Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change [Edenhofer, O., R. Pichs-
Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. 
Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. 
Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. 
Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, 
T. Zwickel og J.C. Minx (red.)]. 
Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA. 

Or. en

Ændringsforslag 172
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Projekter under FRO skal bidrage 
til opfyldelse af de forpligtelser, der er 
indgået i henhold til den grønne pagt og 
2050-målet om klimaneutralitet, og 
samtidig skal der gøres en indsats for at 
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fremme indførelse af ny teknologi og 
innovation samt yde støtte til overgangen 
for de regioner, der er mest berørt af den 
grønne omstilling. Derfor ydes der ingen 
støtte til investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer under FRO.

Or. en

Ændringsforslag 173
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Fonden for Retfærdig Omstilling 
bør støtte aktiviteter og anvendelse af 
teknologier, som er levedygtige på lang 
sigt og ikke vil være afhængige af tilskud 
for at kunne fungere efter den første 
opskalering. De støttede aktiviteter bør 
ikke hæmme udviklingen og udrulningen 
af kulstoffattige alternativer og føre til 
fastlåsning i aktiver, der er skadelige for 
klimaneutraliteten og opnåelsen af 
miljømålsætningerne i betragtning af 
deres levetid.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til EU's klassificeringssystem for bæredygtig finansierings, som de tre EU-
institutioner er enedes om, fremmer sammenhængen mellem politikkerne på bl.a. klima- og 
miljøområdet og EU's budgetudgifter. Klassificeringssystemet udgør en grundlæggende 
referenceramme til brug ved vurderinger af, om investeringer er bæredygtige. FRO skal ikke 
støtte aktiviteter, der er i strid med klima- eller miljømålsætningerne i den grønne pagt.

Ændringsforslag 174
Pär Holmgren
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) For at beskytte de mennesker, der 
er mest sårbare over for den klima- og 
miljømæssige omstilling, bør FRO også 
dække opkvalificering og omskoling af de 
berørte arbejdstagere samt de arbejdsløse 
og de mest forarmede med henblik på at 
hjælpe dem med at tilpasse sig nye 
muligheder samt yde aktiv og 
skræddersyet hjælp til jobsøgende og deres 
aktive inklusion i samfundet, idet der 
samtidig anlægges en aktiv tilgang til 
sikring af kønsbalance og bekæmpelse af 
forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 175
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 176
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Petar Vitanov

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 177
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig en ny beskæftigelsessituation samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet for at sikre, 
at de ikke bliver tabt, når de skifter job.

Or. pt

Ændringsforslag 178
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

Forslag til forordning
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Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere, så 
de opnår de kvalifikationer og 
færdigheder, som er nødvendige for at 
tilpasse sig nye og bedre 
beskæftigelsesmuligheder samt yde hjælp 
til jobsøgende og deres aktive inklusion på 
arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 179
Sara Cerdas

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 180
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Betragtning 11

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

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

Or. it

Ændringsforslag 181
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) FRO har en vigtig rolle at spille 
med hensyn til at afbøde sociale 
konsekvenser på områder uden for 
økonomien og bør ikke være et simpelt 
forretningsinstrument. Omstillingen kan 
blive krævende for de berørte regioner og 
befolkninger. Risiciene omfatter ikke blot 
tab af arbejdspladser, men også af lokale 
skatteindtægter samt migration af 
arbejdstagerne, hvor den yngste og ældste 
del af befolkningen lades tilbage, hvilket 
kan føre til, at visse tjenester nedlægges, 
navnlig for kulminearbejdere. Investering 
i social infrastruktur med henblik på at 
sikre et højt serviceniveau for 
befolkningen i de berørte områder og for 
at kompensere for lukning af tjenester er 
derfor et centralt element i sikringen af en 
social retfærdig omstilling, som ikke lader 
nogen i stikken. FRO bør navnlig træffe 
foranstaltninger til at forebygge recession 
og sikre, at den lokale befolkning slutter 
op om forandringer, og at de tjenester, der 
leveres i lokalsamfundet, og 
infrastrukturen med hensyn til 
sundhedstjenester, sociale tjenesteydelser 
og lokalt demokrati forbedres.
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Or. en

Ændringsforslag 182
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive 
investeringer, hvis de er nødvendige for at 
mindske tabet af arbejdspladser som følge 
af omstillingen, ved at skabe eller beskytte 
et betydeligt antal job, og hvis de ikke 
fører til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende 
industrianlæg, herunder dem, der er 
omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og 
ligger betydeligt under de relevante 
benchmarks, der er oprettet til 
gratistildeling i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som 
fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF, og 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i bæredygtige 
kooperativer. Produktive investeringer bør 
forstås som faste investeringer eller 
investeringer i immaterielle aktiver i 
virksomheder med henblik på produktion 
af varer og tjenesteydelser, hvorved der 
bidrages til bruttoinvesteringer og 
beskæftigelse.
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navnlig bør støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er begrænses til virksomheder i 
områder, der er udpeget som 
støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.
_________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 4 og dens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 183
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes 
af omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 

(12) For at fremme diversificeringen af 
territorier, der har behov for yderligere 
støtte for at kunne gennemføre 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer med 
jobskabelsespotentiale i grønne og 
bæredygtige SMV'er. Produktive 
investeringer bør forstås som faste 
investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og grøn, anstændig og 
bæredygtig beskæftigelse, alt imens de 
lokale menneskelige ressourcers 
kompetencer og uddannelse anerkendes, 
påskønnes og opgraderes. For andre 
virksomheder end SMV'er bør der kun 
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herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, og hvis de understøtter det 
overordnede mål for FRO, som er at 
fremskynde omstillingen til en 
klimarobust, cirkulær økonomi, ved at 
skabe eller understøtte tilpasning af et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, 
forudsat at de bidrager til omstillingen til 
en klimaneutral økonomi inden 2050 og 
ligger betydeligt under de relevante 
benchmarks, der er oprettet til 
gratistildeling i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og forudsat at de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal 
anstændige og bæredygtige job. Enhver 
sådan investering bør anføres som sådan i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, være bæredygtig og stemme 
overens med princippet om 
"energieffektivitet først", og enhver 
investering i infrastruktur, der er baseret 
på fossile brændstoffer, bør udelukkes fra 
FRO's anvendelsesområde. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

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

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

Ændringsforslag 184
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF 14, og hvis de 
resulterer i beskyttelse af et betydeligt antal 
job. Enhver sådan investering bør anføres 
som sådan i den relevante territoriale plan 
for retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som 
fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF, og 
navnlig bør støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og anstændig 
beskæftigelse. For andre virksomheder end 
SMV'er bør der kun ydes støtte til 
produktive investeringer, hvis de er 
nødvendige for at mindske tabet af 
arbejdspladser som følge af omstillingen, 
ved at skabe eller beskytte job, og hvis de 
ikke fører til eller er et resultat af 
udflytning. Investeringer i eksisterende 
industrianlæg, herunder dem, der er 
omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050, og hvis 
de resulterer i beskyttelse af et betydeligt 
antal job. Enhver sådan investering bør 
anføres som sådan i den relevante 
territoriale plan for retfærdig omstilling. 
Støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er bør begrænses 
til virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.
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SMV'er begrænses til virksomheder i 
områder, der er udpeget som 
støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

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

Or. pt

Ændringsforslag 185
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
Delara Burkhardt, Nikos Androulakis, Monika Beňová

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende 
industrianlæg, herunder dem, der er 
omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer med 
jobskabelsespotentiale i grønne og 
bæredygtige SMV'er. Produktive 
investeringer bør forstås som faste 
investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. For at 
beskytte integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 



AM\1206566DA.docx 117/184 PE650.732v02-00

DA

klimaneutral økonomi inden 2050 og 
ligger betydeligt under de relevante 
benchmarks, der er oprettet til 
gratistildeling i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

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

Or. en

Ændringsforslag 186
Petros Kokkalis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
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tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. Ved disse 
investeringer bør der tages hensyn til 
princippet om, at forureneren betaler, og 
de bør ikke betragtes som en mulighed 
for, at industrianlæg kan sælge 
overskydende emissionskvoter og opnå en 
fortjeneste. Investeringer i teknologier 
baseret på fossile brændstoffer, f.eks. 
CO2-opsamling og -lagring eller 
forbedring af eksisterende anlægs 
emissionspræstationer, bør også 
udelukkes, da de ikke bidrager til målet 
om klimaneutralitet før 2050. For at 
beskytte integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 187
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. Disse investeringer 
bør undgå risikoen for dødvægtseffekter i 
disse industrianlæg, således at de ikke vil 
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virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

kunne modtage yderligere støtte fra FRO 
til dekarbonisering af deres industrielle 
sektorer med henblik på at sælge deres 
overskydende emissionskvoter og således 
modtage urimelige fortjenester ("windfall 
profits") ud over den finansielle støtte fra 
FRO. For at beskytte integriteten af det 
indre marked og samhørighedspolitikken 
bør støtte til virksomheder være i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler som fastsat i artikel 107 og 
108 i TEUF, og navnlig bør støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 188
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 

(12)  For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i virksomheder, 
navnlig mikrovirksomheder og SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. Der 
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kun ydes støtte til produktive 
investeringer, hvis de er nødvendige for at 
mindske tabet af arbejdspladser som følge 
af omstillingen, ved at skabe eller beskytte 
et betydeligt antal job, og hvis de ikke 
fører til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og 
ligger betydeligt under de relevante 
benchmarks, der er oprettet til 
gratistildeling i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig 
bør støtte til produktive investeringer i 
andre virksomheder end SMV'er 
begrænses til virksomheder i områder, der 
er udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og 
c), i TEUF.

bør først og fremmest ydes støtte til 
produktive investeringer, hvis de er 
nødvendige for at fjerne tabet af 
arbejdspladser som følge af omstillingen, 
ved at skabe job eller beskytte de 
eksisterende job, under forudsætning af at 
sådanne investeringer ikke fører til eller er 
et resultat af udflytning fra en anden 
medlemsstat eller et andet område i 
samme medlemsstat. Investeringer i 
eksisterende industrianlæg, der er omfattet 
af Unionens emissionshandelssystem, bør 
tillades, hvis de bidrager til overholdelsen 
af de relevante benchmarks, der er oprettet 
til gratistildeling i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de ikke resulterer i 
en negativ beskæftigelseseffekt. Enhver 
sådan investering bør anføres som sådan i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling. For at beskytte den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed 
bør støtte til virksomheder være genstand 
for en undtagelse fra Unionens 
statsstøtteregler som fastsat i artikel 107 og 
108 i TEUF.

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

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

Or. it

Ændringsforslag 189
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. Ved disse 
investeringer bør der tages hensyn til 
princippet om, at forureneren betaler, og 
de bør ikke betragtes som en mulighed 
for, at industrianlæg kan sælge 
overskydende emissionskvoter og opnå en 
fortjeneste. For at beskytte integriteten af 
det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.
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_________________ _________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

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

Or. en

Ændringsforslag 190
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende 
industrianlæg, herunder dem, der er 
omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og 
ligger betydeligt under de relevante 
benchmarks, der er oprettet til 
gratistildeling i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, og deres robusthed bør FRO 
yde støtte til produktive investeringer i 
SMV'er i sektorer, der er nødvendige for 
omstillingen til en klimaneutral, 
miljømæssigt bæredygtig, meget 
ressource- og energieffektiv og cirkulær 
økonomi, der er fuldt ud baseret på 
vedvarende energikilder, senest i 2040. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er strengt nødvendige for en 
vellykket gennemførelse af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling og bidrager 
til at mindske tabet af arbejdspladser som 
følge af omstillingen, ved at skabe eller 
beskytte et betydeligt antal job, og hvis de 
ikke fører til eller er et resultat af 
udflytning. For at beskytte integriteten af 
det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
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beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

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

Or. en

Ændringsforslag 191
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
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omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF. 
Alle investeringer ydes med forbehold af 
principperne om "energieffektivitet først" 
og "forureneren betaler".

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

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

Or. en

Ændringsforslag 192
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive 
investeringer, hvis de er nødvendige for at 
mindske tabet af arbejdspladser som følge 
af omstillingen, ved at skabe eller beskytte 
et betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer. Produktive 
investeringer bør forstås som faste 
investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de bidrager til at mindske tabet af 
arbejdspladser som følge af omstillingen, 
ved at skabe eller beskytte et betydeligt 
antal job, og hvis de ikke fører til eller er et 
resultat af udflytning. Investeringer i 
eksisterende industrianlæg, herunder dem, 
der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

_________________ _________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 

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

Or. pl

Ændringsforslag 193
Peter Liese, Adam Jarubas, Constanze Krehl, Marian-Jean Marinescu, Bartosz 
Arłukowicz, Traian Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe 
Hansen, Dolors Montserrat, Stefan Berger, Christian Doleschal, Edina Tóth, Norbert 
Lins, Christine Schneider, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) EU's statsstøtteregler må anvendes 
fleksibelt, hvis støtteberettigede regioner 
under omstilling skal kunne tiltrække 
private investeringer. Når Kommissionen 
udarbejder de nye retningslinjer, bør den 
derfor også tage hensyn til problemerne 
med strukturelle ændringer i de 
pågældende regioner for at sikre, at de 
indrømmes tilstrækkelig fleksibilitet til at 
gennemføre deres projekter på en socialt 
og økonomisk levedygtig måde.

Or. en

Ændringsforslag 194
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Fælles distribuering af midler bør 
ske i henhold til princippet om at 
prioritere regioner med høj 
kulstofintensitet, som kumulativt omfatter 
dem, der er stærkt afhængige af kul (og 
kulkraftværker) samt har et BNP pr. 
indbygger, der er lavere end EU-
gennemsnittet.
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Or. en

Begrundelse

Fonden bør prioritere områder med høj kulstofintensitet, navnlig dem, der er afhængige af 
kul (og indfører central) samt med et BNP pr. indbygger, der ligger under EU-gennemsnittet. 
Antallet af arbejdspladser inden for kulminedrift, energianvendelse og i kulstofintensive 
sektorer bør være centrale kriterier for støtteberettigelse.

Ændringsforslag 195
Peter Liese, Adam Jarubas, Marian-Jean Marinescu, Bartosz Arłukowicz, Traian 
Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors 
Montserrat, Stefan Berger, Christian Doleschal, Edina Tóth, Norbert Lins, Christine 
Schneider, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Støtte til produktive investeringer i 
andre virksomheder end SMV'er gennem 
FRO bør ikke begrænses til de områder, 
der er berettiget til statsstøtte i henhold til 
de gældende statsstøtteregler, jf. artikel 
107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF. 
Tværtimod bør statsstøttereglerne give 
alle regioner lov til at modtage bistand 
gennem FRO for effektivt at imødegå 
truslen om tab af arbejdspladser på et 
tidligt tidspunkt. Dette bør også sikres ved 
at tilpasse den generelle 
gruppefritagelsesforordning.

Or. en

Ændringsforslag 196
Peter Liese, Adam Jarubas, Marian-Jean Marinescu, Bartosz Arłukowicz, Traian 
Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors 
Montserrat, Stefan Berger, Christian Doleschal, Edina Tóth, Norbert Lins, Christine 
Schneider

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

(12c) De områder, der er mest berørt af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
bør have mulighed for aktivt at imødegå 
de hermed forbundne strukturelle 
ændringer så tidligt som muligt. Dette 
kræver tilpasninger af lovgivningen om 
statsstøtte, f.eks. i kraft af nye 
retningslinjer fra Kommissionen i medfør 
af artikel 107, stk. 3, litra b) eller c), i 
TEUF, så det sikres, at støtten er tilladt i 
henhold til de gældende regler uanset de 
støttede regioners status.

Or. en

Ændringsforslag 197
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at foreslå et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+.

Or. pt
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Ændringsforslag 198
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, og de foranstaltninger, som i 
henhold til artikel 5 i denne forordning 
ikke er berettiget til støtte, bør undtages.

Or. en

Ændringsforslag 199
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
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selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling. .

Or. en

Ændringsforslag 200
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
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omstilling. omstilling.

Or. it

Ændringsforslag 201
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

Or. pl

Ændringsforslag 202
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget (14) Støtten fra FRO bør være betinget 
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af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

af en effektiv og målbar gennemførelse af 
en omstillingsproces i et specifikt område 
med henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør de 
modtagende regioner sammen med de 
relevante interessenter, herunder lokale 
virksomheder, navnlig SMV'er og 
underleverandører til store energianlæg, 
civilsamfundet og den berørte 
lokalbefolkning, og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen, som omfatter 
jobskabelsesforanstaltninger, 
investeringer i lokal social infrastruktur, 
der som minimum er i tråd med 
ambitionsniveauet i deres nationale energi- 
og klimaplaner, FN's mål for bæredygtig 
udvikling og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte aktører og 
sektorer. Den eksisterende platform bør 
anvendes fuldt ud til at udbrede bedste 
praksis i planlægningsfasen.

Or. en

Ændringsforslag 203
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
retfærdig omstillingsproces i et specifikt 
område med henblik på at opnå en 
klimaneutral, miljømæssigt bæredygtig, 
meget ressource- og energieffektiv og 
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relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

cirkulær økonomi, der er fuldt ud baseret 
på vedvarende energikilder, senest i 2040. 
I den forbindelse bør de kompetente 
myndigheder i de enkelte medlemsstater i 
samarbejde med de relevante interessenter 
og med støtte fra Kommissionen udarbejde 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
med angivelse af omstillingsprocessen, 
herunder juridisk bindende datoer for 
udfasningen af alle fossile brændstoffer 
inden for en tidshorisont, der harmonerer 
med målet om at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau, og en tidsplan for 
vigtige omstillingstrin og 
-foranstaltninger, der skal bidrage til at 
nå målene i Unionens seneste 
miljøhandlingsplan og FN's mål for 
bæredygtig udvikling. Med henblik herpå 
bør Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer og 
lokalsamfund.

Or. en

Ændringsforslag 204
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv og målbar gennemførelse af 
en omstillingsproces i et specifikt område 
med henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
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omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik på at investere i 
en "no regret"-løsning skal enhver 
ansøgning om støtte til et energianlæg, 
der anvender træbaseret biomasse, eller 
omlægning til et sådant anlæg som en 
forudsætning for at modtage støtte 
omfatte en feasibilityundersøgelse, som 
bekræfter, at der er og fortsat vil være 
adgang til biomasseaffald og -rester til 
brug som brændstof i de foreslåede 
mængder, så anlægget ikke har en negativ 
indvirkning på kulstofdrænet i sektoren 
for arealanvendelse, ændringer i 
arealudnyttelse og skovbrug eller på 
forsyningen af materiale til 
træforarbejdningsindustrien. Med henblik 
herpå bør Kommissionen etablere en 
platform for retfærdig omstilling, som vil 
bygge videre på den eksisterende platform 
for kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 205
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv og målbar gennemførelse af 
en omstillingsproces i et specifikt område 
med henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi senest i 2050. I den forbindelse 
bør medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og klimaplaner 



PE650.732v02-00 136/184 AM\1206566DA.docx

DA

klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

eller foranstaltninger, der er endnu mere 
ambitiøse. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 206
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv og målbar gennemførelse af 
en omstillingsproces i et specifikt område 
med henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi senest i 2050. I den forbindelse 
bør medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og klimaplaner 
eller foranstaltninger, der er endnu mere 
ambitiøse. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en
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Ændringsforslag 207
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en national 
klimaneutral økonomi. I den forbindelse 
bør medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og klimaplaner 
og øge deres klimaambition. Med henblik 
herpå bør Kommissionen etablere en 
platform for retfærdig omstilling, som vil 
bygge videre på den eksisterende platform 
for kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 208
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi senest i 2040. I den forbindelse 
bør medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
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for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og klimaplaner 
eller på et endnu højere ambitionsniveau. 
Med henblik herpå bør Kommissionen 
etablere en platform for retfærdig 
omstilling, som vil bygge videre på den 
eksisterende platform for kulregioner under 
omstilling for at muliggøre bilaterale og 
multilaterale udvekslinger af erfaringer og 
bedste praksis på tværs af alle berørte 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 209
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område 
med henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv og målbar gennemførelse af 
en økologisk omstilling til en CO2-neutral 
cirkulær økonomi i et specifikt område. I 
den forbindelse bør medlemsstaterne i 
samarbejde med de relevante interessenter 
og med støtte fra Kommissionen udarbejde 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
med angivelse af omstillingsprocessen i 
overensstemmelse med deres nationale 
energi- og klimaplaner eller på et endnu 
højere ambitionsniveau. Med henblik 
herpå bør Kommissionen etablere en 
platform for retfærdig omstilling, som vil 
bygge videre på den eksisterende platform 
for kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en
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Ændringsforslag 210
Edina Tóth

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen. Med henblik herpå 
bør Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 211
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi senest i 2050. I den forbindelse 
bør medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
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omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 212
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale 
planer for retfærdig omstilling med 
angivelse af omstillingsprocessen i 
overensstemmelse med deres nationale 
energi- og klimaplaner. Med henblik herpå 
bør Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse udarbejder 
medlemsstaterne i tæt samarbejde med alle 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen territoriale planer for 
retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 213
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
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Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen på grundlag af deres 
nationale energi- og klimaplaner. Med 
henblik herpå bør Kommissionen etablere 
en platform for retfærdig omstilling, som 
vil bygge videre på den eksisterende 
platform for kulregioner under omstilling 
for at muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. pl

Ændringsforslag 214
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af gennemførelsen af en omstillingsproces 
i et specifikt område med henblik på at 
opnå en klimaneutral økonomi. I den 
forbindelse bør medlemsstaterne i 
samarbejde med de relevante interessenter 
og med støtte fra Kommissionen udarbejde 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
med angivelse af oplysninger om 
omstillingsprocessen, der er i 
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med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

overensstemmelse med deres nationale 
energi- og klimaplaner. Med henblik herpå 
bør Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. it

Ændringsforslag 215
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) For at sikre effektivitet og positive 
virkninger på lang sigt af omstillingen og 
FRO vil det være nødvendigt, at 
Kommissionen indsamler data for bedre 
at kunne udarbejde prognoser for de 
kvalifikationer, der vil blive behov for på 
tværs af sektorer og industri for at kunne 
tilpasse sig til de ændringer, der kræves i 
en ny grøn økonomi, og navnlig for at 
kunne opstille modeller for de 
beskæftigelsesmæssige konsekvenser af 
dekarboniseringsscenarier.

Or. en

Ændringsforslag 216
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
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påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

påvirkede aktører og territorier, hvor 
støtten fra FRO skal koncentreres, og 
beskrive specifikke foranstaltninger, der 
skal træffes for at nå en klimaneutral 
økonomi i 2050 allersenest, navnlig med 
hensyn til lukning af anlæg, der omfatter 
produktion af fossile brændstoffer eller 
andre drivhusgasintensive aktiviteter, samt 
en detaljeret plan for investeringer i social 
infrastruktur. Disse territorier bør 
defineres præcist og svare til NUTS 3-
regioner eller bør være dele deraf. Planerne 
bør indeholde en detaljeret beskrivelse af 
disse territoriers udfordringer, muligheder 
og behov, herunder med hensyn til social 
infrastruktur samt det 
jobskabelsespotentiale, der er nødvendigt 
for at kunne gennemføre omstillingen, og 
identificere den type operationer, der er 
behov for, på en måde, der sikrer en 
sammenhængende udvikling af 
klimaresistente økonomiske aktiviteter, der 
også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet i 2050 
allersenest og målsætningerne i den 
europæiske grønne pagt, og samtidig sikre, 
at ingen lades i stikken. Planerne bør 
desuden udpege de mest sårbare og 
værdifulde menneskelige og 
forretningsmæssige i regionerne med 
henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling, der baseres på det eksisterende 
uddannelsesmæssige og tekniske 
potentiale. De nuværende SMV'er, 
navnlig dem, der fungerer som 
underleverandører i værdikæden for 
produktion af fossile brændstoffer, bør 
betragtes som vigtige ressourcer for 
lokalsamfundene. Kun investeringer i 
overensstemmelse med omstillingsplanerne 
bør modtage finansiel støtte fra FRO. De 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
bør være en del af det nationale FRO-
program, der skal godkendes af 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 217
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne og princippet i EU's 
klassificeringssystem for bæredygtig 
finansiering om ikke at forvolde alvorlig 
skade og investeringer, der ikke hæmmer 
omstillingen til en lavemissionsøkonomi 
eller medfører fastlåsning eller strandede 
aktiver, bør modtage finansiel støtte fra 
FRO. Ingen aktiviteter eller programmer, 
der støtter fortsat anvendelse af fossile 
brændstoffer, bør være berettiget til støtte. 
De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 218
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest 
påvirkede befolkninger og territorier, hvor 
støtten fra FRO bør koncentreres, og 
beskrive specifikke foranstaltninger, der 
skal træffes, og detaljerede mål og 
tidsfrister, som skal nås og overholdes, for 
at nå en klimaneutral, miljømæssigt 
bæredygtig, meget ressource- og 
energieffektiv og cirkulær økonomi, der er 
fuldt ud baseret på vedvarende 
energikilder, senest i 2040, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer, muligheder og 
investeringsbehov og identificere den type 
operationer, der er behov for, på en måde, 
der sikrer en sammenhængende udvikling 
af de miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, 
der er nødvendige for at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og nå 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 219
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Det bør 
ikke betragtes som en støtteberettiget 
investering, hvis der er tale om 
omlægning til en driftsform eller 
teknologi med omtrent det samme 
emissionsniveau pr. produceret 
energienhed eller med en periode for 
tilbagebetaling af kulstofgæld, som er for 
lang til, at vi kan opnå Unionens ambition 
for 2050. Kun investeringer i 
overensstemmelse med omstillingsplanerne 
bør modtage finansiel støtte fra FRO. De 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
bør være en del af programmerne (støttet af 
EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden eller 
FRO, alt efter omstændighederne), der 
godkendes af Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 220
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele 
deraf. Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, fremme 
beskæftigelsen og forebygge 
miljøforringelse, navnlig med hensyn til 
omlægning eller lukning af anlæg, der 
omfatter produktion af fossile brændstoffer 
eller andre drivhusgasintensive aktiviteter. 
Disse territorier bør defineres præcist og 
kan indgå i eller svare til større enheder 
såsom NUTS 3-regioner. Planerne bør 
indeholde en detaljeret beskrivelse af disse 
territoriers udfordringer og behov og 
identificere den type operationer, der er 
behov for, på en måde, der sikrer en 
sammenhængende udvikling af 
klimaresistente økonomiske aktiviteter, der 
også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne og i tråd med EU's 
klima- og miljømålsætninger bør modtage 
finansiel støtte fra FRO. De territoriale 
planer for retfærdig omstilling bør være en 
del af programmerne (støttet af EFRU, 
ESF+, Samhørighedsfonden eller FRO, alt 
efter omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have et større råderum til at vurdere og udpege de territorier, der 
berøres af omstillingen på en måde, som modsvarer målet med FRO, og giver de bedste 
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resultater. I nogle medlemsstater er NUTS 3 måske ikke de mest hensigtsmæssige territoriale 
enheder til gennemførelse af EU-politikkerne, ligesom de kan indebære, at de tilsigtede 
foranstaltninger ikke får så stor en effekt.

Ændringsforslag 221
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning af anlæg, der 
omfatter produktion af fossile brændstoffer 
eller andre drivhusgasintensive aktiviteter. 
Disse territorier bør defineres præcist og 
svare til NUTS 3-regioner eller bør være 
dele deraf. Planerne bør indeholde en 
beskrivelse af disse territoriers behov og 
identificere den type operationer, der er 
behov for, på en måde, der sikrer en 
sammenhængende udvikling af 
klimaresistente økonomiske aktiviteter. 
Kun investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

Or. it

Ændringsforslag 222
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Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter eller 
aktiviteter, der fører til industrielle 
slutprodukter, som berøres direkte af 
omstillingen til kulstofneutralitet. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 223
Roberta Metsola

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer, sektorer, som indebærer 
drivhusgasudledninger og andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 224
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling skal indgives hurtigst muligt, 
og senest et år efter, at nærværende 
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forordning er trådt i kraft. Dette udgør en 
udfordring for 
forvaltningsmyndighederne og 
medlemsstaterne, da vedtagelsen af disse 
planer er nødvendig for at frigøre 
finansieringen. Der bør derfor stilles 
betinget forfinansiering til teknisk bistand 
til rådighed inden vedtagelsen af planerne 
med henblik på at afhjælpe denne 
udfordring.

Or. en

Begrundelse

In the aftermath of the coronavirus crisis, European regions will be under stress, and their 
focus should be on empowering workers and regional communities through cohesion policy 
rather than using these funds for other purposes. The future recovery has to offer the regions 
a chance to develop a new model of prosperity. At this stage, there still no forecast what will 
be the impact of the coronavirus crises on the economy, but in any case, we can assume that 
the economy now is in line to suffer a fall in output worse than the last financial crises. The 
regions will need a time for careful assessment of the economic consequences of the 
pandemic, therefore they will need enough time for submitting their territorial just transition 
plans.

Ændringsforslag 225
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 226
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at øge resultatorienteringen i 
brugen af midler fra FRO bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
hvis man er meget langt fra at nå de mål, 
der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO. For at kunne måle de 
fremskridt, der opnås med omstillingen, 
anmodes de virksomheder, som modtager 
støtte fra FRO, om at rapportere om den 
indvirkning på bæredygtigheden, som de 
oplever, i overensstemmelse med EU-
direktivet om ikkefinansiel rapportering.

Or. en

Ændringsforslag 227
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Susana Solís 
Pérez, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 228
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 229
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 230
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) De programmer, der finansieres af 
FRO, skal på forhånd og efterfølgende 
vurderes ved brug af metoder med fokus 
på klimakortlægning, 
naturkapitalregnskaber og livscyklus for 
at måle deres 
bæredygtighedskonsekvenser på basis af 
harmoniserede indikatorer og 
livscyklusvurderinger. I tråd med 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa skal der indføres en metode til 
"bæredygtighedskontrol", som ledere af 
projekter over en vis størrelse skal 
anvende til at vurdere deres projekters 
miljømæssige, klimamæssige og sociale 
effekt.

Or. en

Ændringsforslag 231
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at supplere og ændre visse 
ikkevæsentlige elementer i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for så vidt angår ændring af elementerne i 
bilag III til denne forordning vedrørende 
de fælles output- og resultatindikatorer. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning15. 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 232
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

_________________ _________________

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

Or. en

Ændringsforslag 233
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

_________________ _________________

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

Or. en

Ændringsforslag 234
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at fastlægge en passende 
finansiel ramme for FRO bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at fastsætte 
den årlige fordeling af de disponible 
tildelinger pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med bilag I.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 235
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte befolkninger og territorier, 
der står over for økonomisk og social 
forandring i deres omstilling til en 
klimaneutral, miljømæssigt bæredygtig, 
meget ressource- og energieffektiv og 
cirkulær økonomi, der er fuldt ud baseret 
på vedvarende energikilder, senest i 2040, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
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tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede befolkningers 
og territoriers særlige udfordringer samt 
grænsen for medlemsstaternes og 
territoriernes økonomiske ressourcer, dels 
behovet for en sammenhængende ramme 
for gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Or. en

Ændringsforslag 236
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt den traktatbestemte 
grænse for medlemsstaternes og 
territoriernes økonomiske ressourcer, dels 
behovet for en sammenhængende ramme 
for gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
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foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Or. it

Ændringsforslag 237
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. 

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne alene. De 
vigtigste årsager hertil er dels forskellene 
mellem de forskellige territoriers 
udviklingsniveauer og de mindst 
begunstigede territoriers tilbageståenhed 
samt grænsen for medlemsstaternes og 
territoriernes økonomiske ressourcer, dels 
behovet for en sammenhængende ramme 
for gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Or. en
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Ændringsforslag 238
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Ifølge Det Mellemstatslige Panel 
om Klimaændringer vil anvendelsen af 
kul, olie og naturgas på verdensplan 
skulle nedbringes med henholdsvis 97 %, 
87 % og 74 % senest i 2050, hvis vi skal 
begrænse den globale opvarmning til 1,5 
°C. Denne uforenelige konflikt mellem 
interesserne i sektoren for fossile 
brændstoffer og befolkningens interesser 
indebærer, at sigtet med FRO udtrykkeligt 
bør være at afvikle den industri, der er 
baseret på fossile brændstoffer. Dette 
betyder, at FRO bør føre til en hurtig 
omstilling i energisektoren ved at støtte 
arbejdstagere i de relevante sektorer.

Or. en

Begrundelse

Vi kan ikke ignorere den indlysende kendsgerning, at kul, olie og gas skal forblive i jorden. 
Dette skal fremgå klart i forbindelse med FRO. Gas er ikke et "overgangsbrændstof", og det 
er uacceptabelt, hvis FRO støtter nogen af disse sektorer, eller hvis det sågar tolereres, at de 
findes efter 2050.

Ændringsforslag 239
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) I overensstemmelse med 
forpligtelsen i den grønne pagt om, at alle 
EU-politikker bør bidrage til bevarelse og 
genopretning af Europas naturkapital, 
anføres i denne forordning en 
udtømmende liste over operationstyper, 
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der ikke er berettiget til støtte.

Or. en

Ændringsforslag 240
Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til lokalsamfund og 
territorier, der har behov for yderligere 
støtte til at foretage omstillingen hen imod 
en meget ressource- og energieffektiv og 
cirkulær og klimaneutral økonomi i 
Unionen, der er fuldt ud baseret på 
vedvarende energikilder, inden 2050 og 
gøre udfordringerne til muligheder, 
navnlig hvad angår skabelse af 
anstændige og bæredygtige grønne job, 
opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere samt uddannelse og 
erhvervsuddannelse til fremme af en ny 
økonomisk model, der sikrer velstand og 
velfærd og samtidig mindsker de negative 
indvirkninger på klimaet og miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 241
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til befolkninger og 
territorier i deres bestræbelser på at 
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udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

overvinde de socioøkonomiske 
udfordringer, der hænger sammen med 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral, miljømæssigt bæredygtig, 
meget ressource- og energieffektiv og 
cirkulær økonomi, der fuldt ud er baseret 
på vedvarende energikilder, så tidligt som 
muligt og senest i 2040, på en retfærdig 
og inklusiv måde, hvor ingen lades i 
stikken, i indsatsen for at opfylde 
Unionens og medlemsstaternes 
forpligtelse i henhold til Parisaftalen om 
at begrænse den globale 
temperaturstigning til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau.

Or. en

Ændringsforslag 242
Peter Liese, Adam Jarubas, Constanze Krehl, Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, 
Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors Montserrat, Stefan 
Berger, Christian Doleschal, Ulrike Müller, Christine Schneider

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050. Der skal som minimum også ydes 
støtte til alle kulmineregionerne i EU, 
hvor der stadig udvindes kul, og til de 
territorier, hvor der foretages store 
strukturelle ændringer efter udfasning af 
mineaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 243
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César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til økonomien, 
befolkningen og miljøet i territorier, der 
står over for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod Unionens 
2030-mål på klimaområdet som fastlagt i 
artikel 2, stk. 11, i forordning (EU) 
2018/1999 og en klimaneutral økonomi i 
Unionen inden 2050.

Or. en

Ændringsforslag 244
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050. Hvis medlemsstaterne skal modtage 
støtte fra FRO, bør de tilslutte sig 
Unionens mål om klimaneutralitet senest i 
2050.

Or. en

Ændringsforslag 245
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Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050 på en måde, som ikke hindrer 
opfyldelsen af miljømålsætningerne og 
samtidig beskytter vores begrænsede 
naturressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 246
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 247
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
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Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 248
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der har 
udarbejdet ambitiøse 
dekarboniseringsplaner i 
overensstemmelse med målet om 1,5 °C i 
Parisaftalen, men som står over for 
gennemgribende socioøkonomiske 
ændringer, der navnlig vil berøre 
arbejdstagerne.

Or. en

Begrundelse

Fonden for Retfærdig Omstilling skal fokusere på at støtte arbejdstagere, der indgår i en 
ambitiøs socioøkonomisk omstilling, som skal harmonere med en udvikling i retning af 
dekarbonisering og begrænsning af temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle 
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niveau. Det nytter ikke at kaste penge efter regioner, hvor det gavner virksomheders overskud 
snarere end arbejdstagere, eller regioner, som ikke har udarbejdet dekarboniseringsplaner i 
overensstemmelse med Parisaftalen. De ændringer, som kræves for at nå målene fra Paris, 
skal foretages længe før 2050.

Ændringsforslag 249
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 250
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050 og Unionens 2030-mål.

Or. en
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Ændringsforslag 251
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 252
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
skadevirkninger som følge af både 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen og covid-
19-epidemien.

Or. it

Ændringsforslag 253
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 254
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen senest i 
2040.

Or. en

Ændringsforslag 255
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 

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

til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen.

Or. pl

Begrundelse

Rådet vedtog målet om klimaneutralitet senest i 2050 allerede i december 2019, men dette var 
før udbruddet af covid-19-pandemien, som har lammet vores økonomi, ført til et fald i BNP, 
investeringsmuligheder og emissioner. Tidsfristen for opfyldelsen af dette mål bør derfor tages op til fornyet overvejelse.

Ændringsforslag 256
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den fastlægger den specifikke 
målsætning for FRO, dens geografiske 
dækning og midler, omfanget af dens støtte 
med hensyn til målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst, der er omhandlet i 
[artikel 4, stk. 2, litra a),] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] samt særlige bestemmelser 
om programmering og indikatorer, der er 
nødvendige for overvågningen.

2. Den fastlægger den specifikke 
målsætning for FRO, dens geografiske 
dækning og midler, omfanget af dens støtte 
samt særlige bestemmelser om 
programmering og indikatorer, der er 
nødvendige for overvågningen.

Or. en

Begrundelse

Investeringer, der er foretaget med henblik på at nå målene for arbejdspladser og vækst, 
støttes allerede af EFRU, Samhørighedsfonden og ESF+, og der er en væsentlig overlapning. 
På den baggrund rummer denne fond ingen merværdi i forbindelse med 
samhørighedspolitikken. Derfor skal FRO etableres uafhængigt af Samhørighedsfondens 
målsætninger, og den bør kun være knyttet sammen med den nye forordning om fælles 
bestemmelser i det omfang, at den gennemføres i overensstemmelse med 
gennemførelsesreglerne i den nævnte forordning på samme måde som fondene på området 
indre anliggender.
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Ændringsforslag 257
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den fastlægger den specifikke 
målsætning for FRO, dens geografiske 
dækning og midler, omfanget af dens støtte 
med hensyn til målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst, der er omhandlet i 
[artikel 4, stk. 2, litra a),] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] samt særlige bestemmelser 
om programmering og indikatorer, der er 
nødvendige for overvågningen.

2. Den fastlægger den specifikke 
målsætning for FRO, dens geografiske 
dækning og midler, omfanget af dens støtte 
med hensyn til målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst, der er omhandlet i 
[artikel 4, stk. 2, litra a),] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] samt særlige bestemmelser 
om programmering og 
bæredygtighedsindikatorer, der er 
nødvendige for overvågningen og brugen 
af metoder til livscyklusvurdering og 
aflæggelse af naturkapitalregnskaber.

Or. en

Ændringsforslag 258
Clare Daly, Mick Wallace

Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifik målsætning Specifikke målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 259
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale og 
økonomiske virkninger af omstillingen i 
retning af opnåelse af ambitiøse EU-mål 
for nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne inden 2030 i 
overensstemmelse med Kommissionens 
forslag [EU's klimalov], idet fonden 
samtidig skal bidrage til at beskytte 
Europas naturkapital og forebygge 
miljøforringelse".

Or. en

Ændringsforslag 260
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi" 
senest i 2050, herunder sikre opnåelse af 
EU's mål om nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne inden 2030.

Or. en

Ændringsforslag 261
Roberta Metsola

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi" 
under hensyntagen til særlige 
omstændigheder med hensyn til geografi, 
målestok og tilgængelige ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 262
Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi og moderne energimæssige og 
industrielle løsninger".

Or. en

Ændringsforslag 263
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

FRO skal bidrage til den specifikke 
målsætning om at "give regioner og 
mennesker mulighed for at håndtere de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi".

Or. en

Begrundelse

Investeringer, der er foretaget med henblik på at nå målene for arbejdspladser og vækst, 
støttes allerede af EFRU, Samhørighedsfonden og ESF+, og der er en væsentlig overlapning. 
FRO bør etableres uafhængigt af Samhørighedsfondens målsætninger, og den bør kun være 
knyttet sammen med den nye forordning om fælles bestemmelser i det omfang, at den 
gennemføres i overensstemmelse med gennemførelsesreglerne i den nævnte forordning.

Ændringsforslag 264
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give alle regioner og alle 
mennesker rimelige og lige muligheder for 
at håndtere de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi".

Or. en

Ændringsforslag 265
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez, 
Nils Torvalds
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral og 
biobaseret cirkulær økonomi senest i 
2050".

Or. en

Ændringsforslag 266
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi" 
senest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 267
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi" 
senest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 268
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi" 
senest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 269
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske, folkesundhedsmæssige og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi".

Or. en

Ændringsforslag 270
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi" 
inden 2050.

Or. en

Ændringsforslag 271
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 

FRO skal bidrage til den dobbelte 
målsætning om for det første at give 
regioner mulighed for at håndtere alle 
socioøkonomiske udfordringer, der opstår 
på baggrund af den økologiske omstilling 
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mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger 
af omstillingen til en klimaneutral 
økonomi".

til en CO2-neutral cirkulær økonomi, og 
for det andet at mindske de 
socioøkonomiske uligheder i disse 
territorier væsentligt.

Or. en

Begrundelse

FRO skal sikre, at regioner og offentlige myndigheder med dekarboniseringsplaner 
understøttes i deres bestræbelser på at opnå gennemgribende dekarbonisering og samtidig 
tage hånd om alle socioøkonomiske udfordringer. Mindskelse af den socioøkonomiske ulighed 
skal også være et centralt element ved den retfærdige omstilling. Ellers får denne fond ikke 
opbakning i offentligheden.

Ændringsforslag 272
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater, forudsat at de har 
vedtaget juridisk bindende mål og 
foranstaltninger vedrørende udfasning af 
alle fossile brændstoffer inden for en 
tidshorisont, der er forenelig med målet 
om at begrænse temperaturstigningen til 
1,5 °C over det førindustrielle niveau, 
herunder udfasning af faste fossile 
brændstoffer senest i 2030, og vedrørende 
opnåelse af klimaneutralitet i hele 
økonomien senest i 2040.

Or. en

Ændringsforslag 273
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater, der har godkendt 
målsætningen om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050, udviser 
engagement i deres nationale energi- og 
klimaplaner og har behov for økonomisk 
støtte for at kunne sikre en robust og 
klimaneutral økonomi senest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 274
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater, forudsat at de har 
fastsat nationale mål for klimaneutralitet 
senest i 2050. Desuden skal 
medlemsstaterne opstille mellemliggende 
mål for 2030 i overensstemmelse med 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 275
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Grzegorz Tobiszowski

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
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alle medlemsstater. alle medlemsstater, hvis 
bruttonationalproduktet (BNP) i 2019 lå 
under EU-gennemsnittet. Medlemsstater, 
der udvinder kul eller brunkul, skal altid 
være berettigede til støtte fra FRO.

Or. pl

Begrundelse

Der er ingen grund til at begrænsede FRO-midler skal være tilgængelige for alle 
medlemsstater. Selv om omstillingen til en klimaneutral økonomi udgør en udfordring for alle 
medlemsstater, er der stor forskel på omfanget af udfordringen fra land til land. Rige lande, 
som allerede har omstilles deres energi og økonomier til moderne teknologier, vil ikke blot 
have færre problemer med at finansiere omstillingen, men vil muligvis sågar drage fordel af 
omstillingen via teknologioverførsel til fattigere lande.

Ændringsforslag 276
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater. Samtidig skal fonden 
understøtte målsætningen om en 
klimaneutral økonomi i Unionen senest i 
2050 og Unionens miljømålsætninger, 
bl.a. i tråd med EU's klassificeringssystem 
for bæredygtig finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 277
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater i overensstemmelse 
med EU's målsætning om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050, idet der 
samtidig sikres en retfærdig omstilling for 
alle.

Or. en

Begrundelse

Hvis vi skal sikre en retfærdig omstilling til klimaneutralitet, er det ikke tilstrækkeligt blot at 
støtte vækst og beskæftigelse. Hvis omstillingen håndteres dårligt, uden en klar kurs og uden 
at have EU's mål om klimaneutralitet in mente, kan det i realiteten forhindre opnåelsen af 
dette mål og samtidig forværre uligheden og lade de mest sårbare i stikken.

Ændringsforslag 278
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater i tråd med målet i 
Parisaftalen om de 1,5 °C og sikre en 
retfærdig omstilling for alle.

Or. en

Ændringsforslag 279
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. FRO skal støtte den sociale, 
socioøkonomiske og miljømæssige effekt 
af omstillingen i de berørte regioner i alle 
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medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 280
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater i tråd med målet om 
klimaneutralitet senest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 281
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. FRO skal støtte de i artikel 3, stk. 
1, omhandlede territorier i alle 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 282
Edina Tóth, András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser.

Or. en

Ændringsforslag 283
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Maria Arena, César Luena, 
Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi 
López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt. Finansieringen 
af FRO må ikke være til skade for 
tildelingen af midler til de øvrige FFR-
fonde.

Or. en

Ændringsforslag 284
Kateřina Konečná

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
mindst 30 mia. EUR i 2018-priser, og de 
må ikke overføres fra tildelinger under 
andre eksisterende fonde. Dette beløb kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

Or. en

Begrundelse

Fonden for Retfærdig Omstilling bør tilføres "nye" EU-midler og yde en mere mærkbar 
økonomisk støtte, som er væsentlig højere end 7,5 mia. EUR. Den foreslåede 
overførselsmekanisme, der er baseret på at modsvare støtten fra FRO med medlemsstaternes 
midler (egne indtægter eller fra den samhørighedspolitiske bevillingsramme), skal gøres 
valgfri (i stedet for obligatorisk), så medlemsstaterne selv kan vurdere, hvordan midlerne 
tildeles bedst. Hensigten er at undgå, at midler, som allerede er afsat til andre vigtige 
projekter, omfordeles til FRO-aktiviteter, hvilket kan få uønskede konsekvenser.

Ændringsforslag 285
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Andreas Glück, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt. Det er dog en 
betingelse, at det skønnes nødvendigt i en 
konsekvensanalyse foretaget af 
Kommissionen.

Or. en
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Begrundelse

Der skal kun tildeles yderligere midler til FRO, hvis Kommissionen på baggrund af en 
konsekvensanalyse skønner, at det er nødvendigt.


