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Ændringsforslag 286
Hermann Tertsch

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 
17,88 mia. EUR i 2018-priser og må ikke 
stamme fra andre EU-midler. FRO kan 
forøges, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

Or. es

Ændringsforslag 287
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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 
X1a 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.

_________________
1a Fondens midler skal være betydeligt 
højere end de planlagte 7,5 mia. EUR, så 
den kan opfylde kravene til en retfærdig 
omstilling. 

Or. pl
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Ændringsforslag 288
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz

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 
18,5 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.

Or. en

Ændringsforslag 289
João Ferreira

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 
XX 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.

Or. pt

Begrundelse

Den aktuelle økonomiske situation, som er en anden, end da Kommissionen fremlagde sit 
forslag til forordning, kræver en gennemgang af de bevillinger, der er øremærket dette 
instrument. Under disse omstændigheder bør de mindst fordobles.
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Ændringsforslag 290
Pär Holmgren

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 30 
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.

Or. en

Ændringsforslag 291
Marian-Jean Marinescu

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 15 
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.

Or. en

Ændringsforslag 292
Pär Holmgren
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af 
den årlige fordeling af midler, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I.

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af 
den årlige fordeling af midler, under 
hensyntagen til den i stk. 1 fastsatte 
konditionalitet og herunder eventuelle 
yderligere midler som omhandlet i stk. 2, 
pr. medlemsstat i overensstemmelse med 
den metode, der er fastsat i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 293
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af 
den årlige fordeling af midler, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I.

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af 
midler for perioden 2021-2027, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I og med den årlige 
fordeling af midler.

Or. en

Ændringsforslag 294
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
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Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af 
den årlige fordeling af midler, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I.

3. Kommissionen er bemyndiget til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 10 for at fastlægge den årlige 
fordeling af midler, herunder eventuelle 
yderligere midler som omhandlet i stk. 2, 
pr. medlemsstat i overensstemmelse med 
den metode, der er fastsat i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 295
Sándor Rónai, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia Spurek, István 
Ujhelyi, Jytte Guteland, Maria Arena, César Luena, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, Nicolás González Casares

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Adgang til de midler, der stilles til 
rådighed under FRO, skal være betinget 
af et nationalt tilsagn om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050 samt en 
forpligtelse til at opfylde de 
mellemliggende mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner for 2030 og 2040.
Såfremt en medlemsstat ikke fremlægger 
en passende ordning for udfasning af 
teknologier med høje 
drivhusgasemissioner i overensstemmelse 
med artikel 7, vil de årlige tildelinger til 
den pågældende medlemsstat blive 
omfordelt af Kommissionen til de 
medlemsstater, der har indført sådanne 
planer.
Midtvejsvurderingen af FRO skal 
evaluere den enkelte medlemsstats 
fremgang mod målet om kulstofneutralitet 
senest i 2050 samt de mellemliggende mål 
for 2030 og 2040. Utilstrækkelig 
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fremgang i reduceringen af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
midtvejsvurderingen skal resultere i en 
reducering af de årlige tildelinger til den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 296
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt der i en medlemsstat 
foretages nye investeringer i fossile 
brændstoffer, vil regioner i den 
medlemsstat ikke være berettiget til støtte i 
form af FRO-midler. Såfremt en 
medlemsstat foretager nye investeringer i 
fossile brændstoffer i en støtteberettiget 
region, omfordeler Kommissionen straks 
de finansielle tildelinger for den 
pågældende region til andre 
medlemsstater end den medlemsstat, der 
foretog investeringerne, i henhold til de i 
bilag I angivne fordelingskriterier.

Or. en

Begrundelse

Der må ikke foretages flere investeringer i fossile brændstoffer og

Ændringsforslag 297
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Adgang til FRO bør være betinget 
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af godkendelse af en ambitiøs langsigtet 
strategi, som er i overensstemmelse med et 
mål om klimaneutralitet i hele EU inden 
2050 samt de mellemliggende nationale 
mål for 2030, der er i overensstemmelse 
med EU-målet for 2030.

Or. en

Ændringsforslag 298
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. I de tilfælde, hvor en medlemsstat 
investerer midler i et fossilt 
brændstofanlæg, uden at de pågældende 
midler anvendes til at dekommissionere 
anlægget, og medlemsstaten ikke har en 
fuldstændig plan for at standse 
anvendelsen af fossilt brændstof på det 
pågældende anlæg, skal de årlige tildelte 
midler i relation til dét anlæg betales 
tilbage og fordeles på ny.

Or. en

Ændringsforslag 299
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel [21a] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] kræver yderligere midler 
som omhandlet i stk. 2, der tildeles til 
FRO i Unionens budget eller ydes 
gennem andre midler, ikke supplerende 
støtte fra EFRU eller ESF+.

udgår
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Or. it

Ændringsforslag 300
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel [21a] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] kræver yderligere midler 
som omhandlet i stk. 2, der tildeles til FRO 
i Unionens budget eller ydes gennem andre 
midler, ikke supplerende støtte fra EFRU 
eller ESF+.

4. Uanset artikel [21, stk. 1] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser] kræver yderligere 
midler som omhandlet i stk. 2, der tildeles 
til FRO i Unionens budget eller ydes 
gennem andre midler, ikke supplerende 
støtte fra EFRU eller ESF+.

Or. en

Ændringsforslag 301
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7.

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
bæredygtige territoriale planer for 
retfærdig omstilling, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 7.

Or. en

Ændringsforslag 302
Liudas Mažylis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7.

1. FRO støtter aktiviteter, der er 
direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7.

Or. en

Ændringsforslag 303
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Investeringer under FRO skal 
alene være støtteberettigede, hvis de er i 
overensstemmelse med princippet om ikke 
at gøre skade samt EU's 
kvalificeringssystem for bæredygtig 
finansiering. Aktiviteter, der vil hæmme 
udviklingen og udbredelsen af 
lavemissionsalternativer, den cirkulære 
økonomi samt andre miljømæssigt 
bæredygtige alternativer, føre til fastlåste 
eller strandede aktiver, eller som på 
baggrund af en livscyklusvurdering af 
hele deres livscyklus må anses for at være 
inkompatible med målet om 
klimaneutralitet, er ikke støtteberettigede 
under FRO.

Or. en

Ændringsforslag 304
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Investeringer under FRO skal 
alene være støtteberettigede, hvis de er i 
overensstemmelse med Unionens klima- 
og miljømål, princippet om ikke at gøre 
skade samt med EU's kvalificeringssystem 
for bæredygtig finansiering. Aktiviteter, 
der kan hæmme udviklingen og 
udbredelsen af lavemissionsalternativer 
samt føre til en fastlåsning af aktiver, der 
på baggrund af deres levetid er 
inkompatible med eller underminerer de 
langsigtede miljø- og klimamål, er ikke 
støtteberettigede under FRO.

Or. en

Begrundelse

Reference og tilpasning til EU's kvalificeringssystem for bæredygtig finansiering i henhold til 
den indgåede aftale mellem de tre EU-institutioner fremmer sammenhængen mellem 
politikkerne, herunder klima- og miljøpolitikkerne, samt udgifterne på EU-budgettet. EU's 
kvalificeringssystem tilvejebringer en grundlæggende referenceramme for vurderingen af 
investeringers bæredygtighed. FRO må ikke yde støtte til aktiviteter, der er i strid med klima- 
eller miljømål.

Ændringsforslag 305
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
Nikos Androulakis, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter under forudsætning 
af, at de er støtteberettigede i henhold til 
forordning om fastlæggelse af en ramme 
til fremme af bæredygtige investeringer 
(EU) [den nye EU-
klassificeringsforordning]:

Or. en
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Ændringsforslag 306
Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter til den økonomiske 
omstilling, forudsat at de er 
støtteberettigede i henhold til 
forordning ... [forordningen om et 
bæredygtigt klassificeringssystem]:

Or. en

Ændringsforslag 307
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 støtter FRO som 
minimum følgende aktiviteter:

Or. en

Ændringsforslag 308
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 støtter FRO følgende 
aktiviteter:

Or. it
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Ændringsforslag 309
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 støtter FRO følgende 
aktiviteter:

Or. en

Ændringsforslag 310
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er ikke FRO's opgave. Dette henhører under InvestEU-garantien under mekanismen for 
en retfærdig omstilling.

Ændringsforslag 311
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, i de 
sektorer, som er nødvendige for den 
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omstilling retfærdige omstilling til en klimaneutral 
økonomi, der er miljømæssig bæredygtig 
og fuldt baseret på vedvarende energi, 
meget ressource- og energieffektiv og 
cirkulær, senest i 2040

Or. en

Ændringsforslag 312
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 313
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
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 314
Petros Kokkalis, Silvia Modig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 315
Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) bæredygtige investeringer i 
SMV'er, herunder nystartede 
virksomheder, som fører til anstændig og 
bæredygtig jobskabelse, økonomisk 
diversificering og omstilling

Or. en

Ændringsforslag 316
Miriam Dalli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 317
Danilo Oscar Lancini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 318
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Begrundelse

Produktive investeringer i store virksomheder vil medføre større resultater.

Ændringsforslag 319
João Ferreira

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

aa) investeringer, der foretages af 
agenturer, organer og offentlige enheder 
med henblik på at fremme økonomisk 
aktivitet og jobskabelse

Or. pt

Ændringsforslag 320
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) godtgørelser til arbejdstagere i de 
fossile brændstofsektorer

Or. en

Ændringsforslag 321
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) investeringer til støtte for 
bæredygtige kooperativer

Or. en

Begrundelse

FRO skal være til gavn for befolkningen og ikke blot for virksomhederne.

Ændringsforslag 322
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) investeringer i genopretningen og 
konserveringen af moser, herunder til 
landbrugere med tørvemoser og til 
genopretning af lokalsamfund

Or. en

Begrundelse

Forringelsen af moser (tørveudvinding) er en kæmpe emissionskilde og har et kæmpe 
potentiale for kulstofbinding. Arbejdspladser på tørveområdet skal overføres fra 
tørveudvinding til genopretning af vådområder i moser, konservering samt restaurering. 
Dette er ikke fuldt ud omfattet af "landskabsretablering" i litra f).

Ændringsforslag 323
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ad) målrettede foranstaltninger til 
energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 324
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Dette er ikke FRO's opgave, som er minimal. Dette er om noget en opgave for InvestEU-
garantien.

Ændringsforslag 325
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester, 
i de sektorer, der er nødvendige for den 
retfærdige omstilling til en klimaneutral 
økonomi, der er miljømæssig bæredygtig 
og fuldt baseret på vedvarende energi, 
meget ressource- og energieffektiv og 
cirkulær, senest i 2040, og forudsat at 
virksomhederne offentliggør, hvordan de 
agter at bringe deres økonomiske 
aktiviteter i overensstemmelse med målet 
om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 1,5 °C over de 
førindustrielle niveauer og minimere 
deres globale miljøaftryk samt som 
minimum gennemføre Kommissionens 
retningslinjer for rapportering af 
klimarelaterede oplysninger fra 20191a

_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?uri=CELEX:52019XC0
620(01).

Or. en

Ændringsforslag 326
Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 327
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Eksisterende virksomheder bør støttes i deres udvikling af nye forretningsmuligheder, som 
gør det muligt for dem at nå de retfærdige omstillingsmål.

Ændringsforslag 328
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 329
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 330
Hermann Tertsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 331
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 332
Kateřina Konečná

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 333
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er en opgave for Horisont Europa. FRO kan ikke strækkes så langt.

Ændringsforslag 334
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier, som 
fører til en væsentlig reduktion af 
drivhusgasemissioner, ressource- eller 
energiforbrug, og som muliggør 
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omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
der er miljømæssig bæredygtig og fuldt 
baseret på vedvarende energi, meget 
ressource- og energieffektiv og cirkulær, 
senest i 2040

Or. en

Ændringsforslag 335
Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) investeringer i bæredygtig 
forskning og innovationsaktiviteter og 
fremme af overførsel af avancerede 
teknologier, der muliggør omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, der er fuldt 
baseret på vedvarende energi, meget 
ressource- og energieffektiv samt cirkulær

Or. en

Ændringsforslag 336
Danilo Oscar Lancini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og ibrugtagning af 
avancerede teknologier og 
lavemissionsteknologier såsom opsamling, 
transport, anvendelse og lagring af CO2

Or. it

Ændringsforslag 337



AM\1206578DA.docx 25/183 PE652.279v02-00

DA

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) investering i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier, 
herunder AI-teknologier, der er 
omsættelige

Or. pl

Begrundelse

Kun teknologier, der er hurtigt omsættelige, bør støttes af FRO, så de kan håndtere de 
økonomiske og sociale problemer, der følger af energiomstillingen.

Ændringsforslag 338
Miriam Dalli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 339
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, Simona Bonafè, Alessandra 
Moretti

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 340
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier, som 
ikke er afhængige af fossile brændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 341
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 342
Edina Tóth, András Gyürk
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 343
Petros Kokkalis, Silvia Modig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier, som 
udelukker fossile brændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 344
Dan-Ștefan Motreanu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 345
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César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren og bæredygtig energi, 
nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
energieffektivitet og vedvarende energi, 
herunder lagringsteknologier, således at 
de alle muliggør alternativer såsom bl.a. 
bæredygtig mobilitet eller renovering af 
bygninger

Or. en

Ændringsforslag 346
Edina Tóth, András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi, herunder investeringer 
i udvikling og udbredelse af former for 
nulemissionsmobilitet og automatiseret 
kørsel

Or. en

Ændringsforslag 347
Miriam Dalli

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

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

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren, sikker og bæredygtig 
energi med henblik på at udfase dem, der 
er baseret på fossile brændstoffer, i 
dekarbonisering af transportsektoren, 
nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
energieffektivitet og vedvarende energi

Or. en

Ændringsforslag 348
Kateřina Konečná

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner (herunder 
fremskyndelse af omstillingen til 
nulemissionsmobilitet), lagringsløsninger, 
energieffektivitet og vedvarende energi

Or. en

Ændringsforslag 349
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energibesparelser, 
energieffektivitet og vedvarende energi 
med en bedre kortsigtet kulstofbalance 
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eller en kombination heraf

Or. en

Begrundelse

Kulstoftilbagebetalingstiden for vind- og solenergi varierer eksempelvis fra få måneder til få 
år (Marimuthu og Kirubakaran, 2013) i stedet for fra år til årtier (sågar århundreder) for 
skovbioenergi. Det er derfor ikke alle typer af vedvarende energi, som er relevante for den 
grønne pagt, og det er således heller ikke alle typer, som bør være berettigede til at modtage 
støtte fra FRO. Det bør kun være dem, der leverer inden for den tidsramme, hvori vi er nødt 
til at handle. 

Ændringsforslag 350
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer, som sikrer 
forsyningssikkerheden for økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet, 
vedvarende energi, ren transport samt 
præcisionslandbrug

Or. en

Ændringsforslag 351
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, 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, 
Nicolás González Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

energi med henblik på at udfase dem, der 
er baseret på fossile brændstoffer, 
nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
energieffektivitet og vedvarende energi

Or. en

Ændringsforslag 352
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi samt energinetværk 
såsom intelligente net og supernet

Or. en

Ændringsforslag 353
Esther de Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 354
Liudas Mažylis
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 355
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 356
Adam Jarubas, Edina Tóth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 357
Petros Kokkalis, Malin Björk, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 358
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 359
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 360
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at bringe bestemmelsen i overensstemmelse med bestemmelserne om atomenergi.

Ændringsforslag 361
Asger Christensen, Ondřej Knotek, Irena Joveva, Ulrike Müller, Andreas Glück, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning og distribution 
af naturgas, forudsat at det anvendes som 
en overgangsteknologi som erstatning for 
kul, brunkul, spagnum eller olieskifer 
samt resulterer i en væsentlig reduktion af 
drivhusgasemissioner. Disse investeringer 
bør gøre det muligt at anvende 
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vedvarende gas på et senere tidspunkt

Or. en

Begrundelse

Investeringer i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af naturgas kan 
være et vigtigt redskab i den grønne omstilling. Investeringerne skal resultere i væsentlige 
reduktioner i drivhusgasemissioner og gøre det muligt at anvende vedvarende gas som et 
bæredygtigt alternativ.

Ændringsforslag 362
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i udbredelsen af 
teknologier, som anvender alternative 
brændstoffer, herunder naturgas, til 
erstatning for de teknologier, der er 
baseret på fossilt brændstof, med 
undtagelse af naturgas

Or. en

Ændringsforslag 363
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer med henblik på at 
imødegå indbygget forældelse og ændring 
af tendensen til at nedbringe varers og 
udstyrs brugbare levetid

Or. pt
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Ændringsforslag 364
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af naturgas

Or. it

Ændringsforslag 365
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer relateret til 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring og forbrænding af naturgas

Or. pl

Begrundelse

Omstilling fra kul til gas er økonomisk effektiv, medfører målbare miljøforbedringer og giver 
mulighed for en nem omskoling af arbejdstagerne.

Ændringsforslag 366
Alexandr Vondra, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Hermann Tertsch, Grzegorz 
Tobiszowski

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i forbindelse med 
opførelse af atomkraftværker samt 
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distribution af atomenergi

Or. en

Begrundelse

Atomenergi spiller en vigtig rolle i opnåelsen af EU's langsigtede ambitioner om 
klimaneutralitet, da det er en væsentlig kilde til lavemissionsenergi. Det bør derfor ikke 
udelukkes fra at modtage finansiering.

Ændringsforslag 367
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) målrettede foranstaltninger til 
opgradering af energieffektivitet med 
henblik på at håndtere energifattigdom og 
dårlige boligforhold

Or. en

Ændringsforslag 368
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer med sigte på at 
fremme modalskift i byområder til mere 
bæredygtige mobilitetsformer

Or. en

Ændringsforslag 369
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 
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Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) målrettede foranstaltninger til 
energieffektivitet med henblik på at 
håndtere energifattigdom

Or. en

Ændringsforslag 370
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) målrettede foranstaltninger til 
energieffektivitet med henblik på at 
håndtere energifattigdom

Or. en

Ændringsforslag 371
Dan-Ștefan Motreanu

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i skabelse og 
udvikling af grøn infrastruktur

Or. ro

Ændringsforslag 372
Kateřina Konečná
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Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da)  investeringer i fjernvarme

Or. en

Ændringsforslag 373
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i modernisering, 
udvidelse og rationalisering af offentlige 
transportnet og -flåder, som fremmer 
jernbanetjenester, lettere transportformer 
samt interoperabilitet med fokus på 
storbyområder og bykerner, men også 
som en hjælp til at forbedre 
forbindelserne med øer og landdistrikter

Or. pt

Ændringsforslag 374
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) investeringer i energieffektivitet og 
vedvarende energi, herunder 
investeringer i fjernvarme

Or. pl
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Ændringsforslag 375
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) investeringer i projekter med 
potentiale til at trække brugere væk fra 
private køretøjer og i retning af offentlige 
transporttjenester, eksempelvis ved at 
tilbyde sådanne tjenester gratis

Or. pt

Ændringsforslag 376
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er ikke en opgave for FRO.

Ændringsforslag 377
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet under hensyntagen til 
behovet for at reducere anvendelsen af 
ressourcer og energi væsentligt med 
henblik på begrænse den globale 
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temperaturstigning til 1,5 °C over de 
førindustrielle niveauer

Or. en

Ændringsforslag 378
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet, herunder udstyr og 
kontroller for belastning af apparater, 
målings- og kommunikationsteknologi, 
som gør det muligt at udvikle en 
efterspørgselsreaktion

Or. en

Ændringsforslag 379
Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet, navnlig 
investeringer, der er rettet mod 
mikrovirksomheder og små virksomheder, 
idet der tages hensyn til kravet om 
ressource- og energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 380
Petros Kokkalis, Silvia Modig
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet, især i landdistrikter 
med begrænset adgang til 
bredbåndsteknologi

Or. en

Ændringsforslag 381
Mairead McGuinness, Lídia Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet, navnlig 
højhastighedsbredbånd i landdistrikter

Or. en

Ændringsforslag 382
Danilo Oscar Lancini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) nye investeringer i eksisterende 
industrianlæg, herunder dem, der er 
omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem (EU ETS)

Or. it

Ændringsforslag 383
Kateřina Konečná
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer i vedvarende 
intelligente elektricitetsløsninger og den 
hertil knyttede infrastruktur, den 
cirkulære økonomi samt miljøoprydning

Or. en

Ændringsforslag 384
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer i 
jernbaneforbindelser og højhastighedstog

Or. en

Ændringsforslag 385
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser 
med undtagelse af præventive og 
afhjælpende foranstaltninger, som er 
påkrævet i henhold til EU-retten og 
national lovgivning om miljøansvar, i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, jf. artikel 45 i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 615/2014
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Or. en

Ændringsforslag 386
Kateřina Konečná

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser. 
Disse investeringer bør overholde 
princippet om, at forurenerne betaler og 
respektere de lokale økosystemer samt 
være i overensstemmelse med de 
aktiviteter, der efterlader et lavt CO2-
fodaftryk

Or. en

Ændringsforslag 387
Dan-Ștefan Motreanu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
herunder forebyggende foranstaltninger 
med henblik på at inddæmme og lette 
virkningerne af naturkatastrofer, beskytte 
befolkede områder og sikre, at 
økonomiske og sociale mål fortsat kan 
nås

Or. ro

Ændringsforslag 388
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Nicolae Ştefănuță

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
genopretning af nedbrudte økosystemer 
og naturbaserede løsninger på 
klimaændringer samt 
tilpasningsprojekter, som sikrer, at 
princippet om, at forureneren betaler, 
overholdes

Or. en

Ændringsforslag 389
Clare Daly, Mick Wallace

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
genopretning af nedbrudte økosystemer 
og naturbaserede løsninger på 
klimaændringer samt 
tilpasningsprojekter, som sikrer, at de 
naturlige økosystemer respekteres

Or. en

Ændringsforslag 390
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
såfremt regenerering af anlægget ikke var 
en forhåndsbetingelse for den af en 
operatør opnåede tilladelse

Or. en

Begrundelse

Mineselskabernes tilladelse er, i det mindste i nogle lande, betinget af, at de iværksætter 
genoprettende aktiviteter, når de har afsluttet deres egne aktiviteter i regionen. Støtten fra 
FRO er ikke anvendelig i disse tilfælde.

Ændringsforslag 391
Petros Kokkalis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser. 
Disse investeringer bør være 
komplementære og i overensstemmelse 
med princippet om, at forureneren betaler

Or. en

Ændringsforslag 392
Miriam Dalli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
samtidig med at det sikres, at princippet 
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om, at forureneren betaler, anvendes på 
en passende måde

Or. en

Ændringsforslag 393
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
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
samtidig med at det sikres, at princippet 
om, at forureneren betaler, anvendes på 
en passende måde

Or. en

Ændringsforslag 394
Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
samtidig med at der sikres en behørig 
respekt for princippet om, at forureneren 
betaler

Or. en

Ændringsforslag 395
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João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
der er begrænset til offentlige enheder og 
SMV'er

Or. pt

Ændringsforslag 396
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler

Or. en

Ændringsforslag 397
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og -konservering 
samt nye anvendelser
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Or. en

Ændringsforslag 398
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) investeringer og videnoverførsel, 
der integrerer omstillingen til bæredygtig 
arealforvaltning, navnlig i regioner, som 
er rige på tørveområder

Or. en

Begrundelse

Tørveområder kan anvendes på en bæredygtig måde, stiller muligheder til rådighed for 
lokalsamfund samt beskytter samtidig tørveøkosystemerne. Generelt set omtales denne 
anvendelse som dyrkning af vådområder.

Ændringsforslag 399
Hermann Tertsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) investeringer i instrumenter til 
bæredygtig mobilitet

Or. es

Ændringsforslag 400
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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fa) investeringer i naturbaserede 
løsninger på klimaændringer samt 
tilpasningsprojekter

Or. en

Ændringsforslag 401
Nikos Androulakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) investeringer i den primære sektor

Or. en

Ændringsforslag 402
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) genopretning af nedbrudte 
økosystemer og naturbaserede løsninger 
på klimaændringer samt 
tilpasningsprojekter

Or. en

Ændringsforslag 403
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
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affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse samt ved hjælp af 
design fjerne produktaffald

Or. en

Ændringsforslag 404
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i etablering og 
forbedring af bioøkonomien samt den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

Or. en

Ændringsforslag 405
Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i yderligere fremme 
af en giftfri cirkulær økonomi, herunder 
gennem forebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse)

Or. en

Ændringsforslag 406
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
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i forbedring af den 
giftfrie cirkulære økonomi, herunder 
gennem affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

Or. en

Ændringsforslag 407
Miriam Dalli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i forbedring af den 
giftfrie cirkulære økonomi, herunder 
gennem affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

Or. en

Ændringsforslag 408
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) investeringer i fremme af en giftfri 
cirkulær økonomi, herunder gennem 
forebyggelse, reduktion, 
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ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse)

Or. en

Ændringsforslag 409
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe Fonden for Retfærdig Omstilling i 
overensstemmelse med EFRU og Samhørighedsfonden (jf. artikel 6 "Udelukkelse fra 
anvendelsesområdet for EFRU og Samhørighedsfonden" i forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden 
COM(2018)0372 2018/0197 (COD)) samt EU's klassificeringssystem for bæredygtig 
finansiering.

Ændringsforslag 410
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

Or. en
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Ændringsforslag 411
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i den miljømæssige 
transformation i de sektorer, som er 
økonomisk relevante for regionerne i 
omstillingen, såsom turisme eller 
landbrug

Or. en

Ændringsforslag 412
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i energieffektivitet og 
vedvarende energi, herunder 
investeringer i fjernvarme

Or. pl

Ændringsforslag 413
Alexandr Vondra, Kateřina Konečná, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Hermann 
Tertsch, Grzegorz Tobiszowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i bæredygtig 
multimodal mobilitet i byerne, eller som 
bidrager til at reducere emissioner for alle 
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transportformer

Or. en

Begrundelse

Investeringer i forbindelse med transport bidrager muligvis ikke blot til vores klimamål, men 
reducerer også luftforurening samt forbedrer borgernes livskvalitet.

Ændringsforslag 414
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer, der på en 
bæredygtig måde bidrager til de andre i 
klassificeringsforordningen fastsatte 
miljømål

Or. en

Ændringsforslag 415
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i 
transportinfrastruktur, som fremmer den 
økonomiske udvikling og jobskabelse

Or. en

Ændringsforslag 416
Edina Tóth, András Gyürk, Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

Or. en

Begrundelse

Ud over teknologierne til vedvarende energi spiller atomkraft en vigtig rolle i 
dekarboniseringen af energisektoren.

Ændringsforslag 417
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) de grønne infrastrukturer

Or. es

Ændringsforslag 418
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af naturgas som 
en overgangsenergi

Or. en

Begrundelse

Naturgas bør spille en væsentlig rolle som en overgangsenergikilde i omstillingen til en 
klimaneutral økonomi. Derudover kan den infrastruktur, der anvendes til at transportere, 
distribuere og lagre naturgas, anvendes til distribution og lagring af andre former for ikke-
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fossile energikilder (hydrogen osv.), når naturgas er blevet udfaset.

Ændringsforslag 419
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) investeringer, der bidrager til at 
nedbringe emissionerne fra transport

Or. pl

Ændringsforslag 420
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) gb) investeringer i dekarbonisering 
af transport

Or. en

Ændringsforslag 421
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
mennesker med det formål at bygge bro 
over kvalifikationskløften, hvilket er 
nødvendigt for en retfærdig omstilling til 
en klimaneutral økonomi, der er 
miljømæssig bæredygtig og fuldt baseret 
på vedvarende energi, meget ressource- 
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og energieffektiv og cirkulær, senest i 
2040, samtidig med at der følges en aktiv 
tilgang om kønsbalance samt bekæmpelse 
af forskelsbehandling

Or. en

Ændringsforslag 422
Miriam Dalli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere, herunder selvstændige, 
uanset ansættelsestype eller sektor

Or. en

Ændringsforslag 423
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, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, 
Alessandra Moretti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere, herunder selvstændige, 
uanset sektor

Or. en

Ændringsforslag 424
Mick Wallace, Clare Daly

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

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) yderligere uddannelse, 
opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

Or. en

Begrundelse

FRO bør støtte arbejdstagere, uanset hvilken erhvervsmæssig retning, de ønsker at følge.

Ændringsforslag 425
Petar Vitanov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere og selvstændige

Or. en

Begrundelse

For at kunne beskytte de mest sårbare borgere er de selvstændige nødt til at være omfattet af 
anvendelsesområdet for støtten. De atypiske og usikre ansættelsesformer breder sig endvidere 
hurtigt og forringer arbejdsvilkårene i mange sektorer.

Ændringsforslag 426
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) personlig og aktiv matchmaking 
på arbejdsmarkedet og hjælp til 
jobsøgning for jobsøgende, samtidig med 
at der følges en aktiv tilgang om 
kønsbalance samt bekæmpelse af 
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forskelsbehandling

Or. en

Ændringsforslag 427
Petar Vitanov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for 
jobsøgende

i) aktiv inklusion af jobsøgende, 
herunder indkomststøtte til 
overgangsarbejdstagere samt 
mobilitetstilskud til arbejdstagere, som er 
nødt til at flytte for at få nyt job

Or. en

Begrundelse

Omstillingen vil skabe flere indenlandske arbejdspladser, men disse nye arbejdspladser kan 
være placeret i andre regioner eller kræve andre færdigheder. Det er afgørende, at der 
foretages omfattende investeringer i menneskelige ressourcer, hvilket vil forbedre 
arbejdstagernes arbejdskraftmobilitet med henblik på at undgå høje arbejdsløshedsniveauer i 
visse særligt påvirkede regioner.

Ændringsforslag 428
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende, som 
garanterer, at alle enkeltpersoner har lige 
adgang, med særligt fokus på de mest 
sårbare, de unge og de ældre, dem, der 
ikke er i beskæftigelse eller under 
uddannelse, samt personer med handicap, 
samtidig med at der følges en aktiv tilgang 
om kønsbalance og bekæmpelse af 
forskelsbehandling
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Or. en

Ændringsforslag 429
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende og 
oprettelse af garantier for offentlige 
arbejdspladser

Or. en

Ændringsforslag 430
Mairead McGuinness

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende, der 
lægger vægt på kønsligestilling

Or. en

Ændringsforslag 431
Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) investeringer og 
infrastrukturprojekter med henblik på 
opgradering af regioner, der er afhængige 
af brunkul og kul 

Or. el
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Ændringsforslag 432
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) teknisk bistand. k) teknisk bistand, herunder 
virksomhedskuvøser og projektpleje på 
lokalt og nationalt niveau, som 
sammenfører finansfolk med 
projektledere.

Or. en

Ændringsforslag 433
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) teknisk bistand. k) teknisk bistand til de territoriale 
planer for retfærdig omstilling.

Or. en

Begrundelse

Den tekniske bistand skal udspecificeres.

Ændringsforslag 434
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) teknisk bistand. k) teknisk bistand og 
konsulenttjenester.
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Or. en

Ændringsforslag 435
Liudas Mažylis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) andre nødvendige aktiviteter som 
angivet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, der er blevet 
godkendt af Kommissionen i henhold til 
artikel 7.

Or. en

Ændringsforslag 436
Roberta Metsola, Mairead McGuinness, Edina Tóth, Lídia Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) investeringer til dekarbonisering 
af transport- og byggesektoren.

Or. en

Ændringsforslag 437
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i litra a) til g) angivne aktiviteter er 
udelukkende støtteberettigede, såfremt de 
anses for at være miljømæssigt 
bæredygtige i overensstemmelse med 
artikel 3 i forordning.../... 
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[klassificeringsforordningen].

Or. en

Ændringsforslag 438
Petros Kokkalis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

investeringer til at tage hånd om 
energifattigdom og økonomisk 
overkommelig vedvarende energi i lokale 
energisamfund

Or. en

Ændringsforslag 439
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

investeringer i vedvarende energi, 
fjernvarme og 
mikrokraftvarmeproduktion

Or. en

Ændringsforslag 440
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

investeringer i aktiviteter for bæredygtig 
turisme samt til fremme af industriarv
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Or. en

Ændringsforslag 441
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pl

Begrundelse

En konsekvens af ændringsforslaget til stk. 2, første afsnit, litra a).

Ændringsforslag 442
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og 
c), i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne 

udgår
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investeringer er godkendt som en del af 
den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra 
h). Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige 
for at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 443
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, og i overensstemmelse med 
Unionens regler for statsstøtte, jf. artikel 
107 og 108 i TEUF, yde støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra 
h). Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er strengt 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling, og 
hvis virksomheden har offentliggjort, 
hvordan den agter at bringe sine 
økonomiske aktiviteter i overensstemmelse 
med målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 1,5 °C over de 
førindustrielle niveauer, og den skal som 
minimum gennemføre Kommissionens 
retningslinjer for rapportering af 
klimarelaterede oplysninger fra 2019 med 
henblik på minimere sit globale 
miljøaftryk1a.
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_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?uri=CELEX:52019XC0
620(01).

Or. en

Ændringsforslag 444
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
Nikos Androulakis, Monika Beňová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, og i overensstemmelse med 
Unionens regler for statsstøtte, jf. artikel 
107 og 108 i TEUF, yde støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra 
h). Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling, er bæredygtige og 
ikke øger eller fastholder afhængigheden 
af fossile brændstoffer eller fører til 
ikkebæredygtig anvendelse af biomasse 
eller anden anvendelse af 
fødevareafgrøder til 
energiproduktionsformål, som ville føre til 
en risiko for stigende priser på 
fødevareafgrøder.

Or. en
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Ændringsforslag 445
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling, 
hvis de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi, samt hvis de ikke 
fører til udflytning i henhold til artikel 60 
i forordning nr. .../... [forordningen om 
fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 446
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling. 
Sådanne investeringer bør ikke omfatte 
opførelse af biomassekraftværker eller 
omdannelse dertil.

Or. en

Ændringsforslag 447
Danilo Oscar Lancini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 448
Peter Liese, Adam Jarubas, Constanze Krehl, Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, 
Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors Montserrat, Stefan 
Berger, Christian Doleschal, Norbert Lins, Christine Schneider

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 449
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Derudover kan FRO i de i henhold til 
artikel 3, stk. 1, definerede territorier yde 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra 
h). Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 450
Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med stk. 1 skal FRO 
yde støtte til sociale investeringer, 
herunder investeringer til støtte for 
gennemførelsen af den europæiske søjle 
for sociale rettigheder, og skal sikre 
deltagelse af og adgang for personer med 
handicap.

Or. en

Ændringsforslag 451
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ville omfatte investeringer i CCS, hvilket åbenlyst er i strid med FRO.

Ændringsforslag 452
Sándor Rónai, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia Spurek, István 
Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, Delara Burkhardt, Monika Beňová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 453
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 454
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Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 455
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling og ikke blot øger de 
fortjenester, som industrianlæg kan opnå 
under emissionshandelssystemet, igennem 
dødvægtseffekter.

Or. en

Ændringsforslag 456
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den umiddelbart nemmeste løsning på at reducere drivhusgasser fra kulkraftværkers drift er 
omdannelse til træbiomasse. Det er sådan f.eks. kraftværket Drax opererer i Det Forenede 
Kongerige. Dette kan ikke opnås uden at anvende nye råmaterialer. Investeringen i en sådan 
omdannelse bør ikke være støtteberettiget, da den fører til miljøforringelse og har højere 
drivhusgasemissioner pr. enhed energi produceret end fossile brændstoffer og dermed er i 
strid med målet om klimaneutralitet inden 2050.

Ændringsforslag 457
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Petar Vitanov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a.  2a. De støtteberettigede aktiviteter 
skal opfylde følgende kriterier: 
- bidrage til jobskabende aktiviteter 
- bidrage til at reducere CO2-emissioner 
- bidrage til forsyningssikkerheden (f.eks. 
hvis det er nødvendigt at erstatte den 
fasede afbrudte strøm med elektricitet) 
 - bidrage til den cirkulære økonomi, 
luftkvalitet, rehabilitering af anlæg, 
opgradering og omskoling af 
arbejdstagere samt/eller selvstændige. 

Or. en

Begrundelse

De støttede aktiviteter bør samtidig bidrage til håndteringen af den sociale indvirkning i 
omstillingsregioner samt støtte projekter, der tilbyder økonomiske muligheder. Dette vil gøre 
det muligt at imødegå de økonomiske og sociale indvirkninger ved omstillingen ved at skabe 
beskæftigelsesmuligheder i energisektoren. Mekanismen skal udformes således, at den vil 
sikre forsyningssikkerheden i regionen, hvis eksempelvis et kulkraftværk lukkes. Dette er 
særligt vigtigt i de regioner, hvor der er blevet udpeget risici for forsyningssikkerheden, og 
deres økonomiske omstilling derved er i fare.

Ændringsforslag 458
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De aktiviteter, der henvises til i stk. 
2, skal fremme virksomhedsopstarter, 
omstilling af eksisterende strukturer og 
omskoling af arbejdstagere med henblik 
på at sikre, at beskæftigelsen ikke 
påvirkes strukturelt i områder, der har 
behov for et gennemgribende eftersyn af 



PE652.279v02-00 76/183 AM\1206578DA.docx

DA

deres industrielle kapacitet og 
produktionskapacitet.

Or. pt

Ændringsforslag 459
Alexandr Vondra, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Hermann Tertsch, Grzegorz 
Tobiszowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

udgår

Or. en

Begrundelse

Atomenergi spiller en vigtig rolle i opnåelsen af EU's langsigtede ambitioner om 
klimaneutralitet, da det er en væsentlig kilde til lavemissionsenergi. Det bør derfor ikke 
udelukkes fra at modtage finansiering.

Ændringsforslag 460
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) dekommissionering, opførelse eller 
forlængelse af levetiden af 
atomkraftværker samt forvaltning eller 
lagring af atomaffald eller enhver anden 
aktivitetsform relateret til atomkraft

Or. en

Ændringsforslag 461
Radan Kanev



AM\1206578DA.docx 77/183 PE652.279v02-00

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) dekommissionering, opførelse eller 
forlængelse af levetiden for eller enhver 
anden form for investering i 
atomkraftværker samt forvaltningen eller 
lagringen af atomaffald

Or. en

Ændringsforslag 462
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker eller andre aktiviteter 
relateret til atomkraftsektoren

Or. en

Ændringsforslag 463
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Monika Beňová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) dekommissionering, opførelse af 
eller enhver anden form for investering i 
atomkraftværker

Or. en
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Ændringsforslag 464
Edina Tóth, András Gyürk, Jessica Polfjärd

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) udgår

Or. en

Begrundelse

Ud over teknologierne til vedvarende energi spiller atomkraft en vigtig rolle i 
dekarboniseringen af energisektoren og bør derfor ikke være udelukket fra at modtage støtte.

Ændringsforslag 465
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) omdannelse af kulkraftværker til 
biomassekraftværker (træbaseret 
brændstof)

Or. en

Ændringsforslag 466
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) opførelse af biomassekraftværker 
(træbaseret brændstof)

Or. en
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Ændringsforslag 467
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 1 - litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) opførelse af vandkraftværker, 
medmindre dette i henhold til den i artikel 
4, stk. 7, i vandrammedirektivet og artikel 
6, stk. 3 og stk. 4, i naturdirektivet anførte 
vurdering ikke vil have en negativ 
indvirkning, eller hvis dette var forventet i 
eller ikke ville stride mod en tilknyttet 
aktion eller genopretningsplan for 
beskyttede akvatiske arter

Or. en

Ændringsforslag 468
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 1 - litra a d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ad) investeringer i 
bioenergioperationer, som også er 
afhængige af afbrænding af nye 
råmaterialer, eller som ikke kan 
dokumentere det modsatte i 
feasibilityrapporten samt i en 
konsekvensanalyse

Or. en

Ændringsforslag 469
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremstilling, forarbejdning og 
markedsføring af tobak og tobaksvarer

b) fremstilling, forarbejdning og 
markedsføring af tobak og tobaksvarer 
eller enhver anden aktivitet relateret til 
tobaksindustrien

Or. en

Begrundelse

Der må ikke være smuthuller.

Ændringsforslag 470
Hermann Tertsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremstilling, forarbejdning og 
markedsføring af tobak og tobaksvarer;

b) markedsføring af tobak og 
tobaksprodukter:

Or. es

Ændringsforslag 471
Danilo Oscar Lancini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. it

Ændringsforslag 472
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 473
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) investering, der ikke sikrer en 
anstændig beskæftigelse med hensyn til 
løn og balancen mellem arbejds- og 
familieliv, baseret på aftaler og kollektive 
forhandlinger

Or. pt

Ændringsforslag 474
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Danilo Oscar Lancini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. it

Ændringsforslag 475
Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, transport, 
distribution, lagring eller forbrænding af 
fossile brændstoffer;
hvis en investeringsplan som følge af 
hensyn til energisikkerheden eller den 
nationale sikkerhed omfatter omdannelse 
af kulkraftværker til naturgas som en 
overgangsteknologi eller som en 
strategisk energireserve eller for at bevare 
mulighederne for kulproduktion og -
forbrænding, skal denne del finansieres 
af et bidrag fra det nationale budget eller 
andre former for kapitaldeltagelse

Or. en

Ændringsforslag 476
Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
oplagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer med undtagelse af 
erstatningen af kul- og oliebaserede 
varmesystemer med gasbaserede 
varmesystemer i kul- og 
brunkulmineområder

Or. en

Ændringsforslag 477
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 478
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer, som direkte eller 
indirekte er forbundet med udnyttelse, 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af ethvert fossilt 
brændstof, herunder medforbrænding af 
naturgas og biomasse
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Or. en

Ændringsforslag 479
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer med undtagelse af 
naturgasbaseret højeffektiv 
samproduktion af varme og elektricitet i 
kombination med fjernvarme

Or. en

Ændringsforslag 480
Adam Jarubas, Edina Tóth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer med undtagelse af 
naturgasbaseret højeffektiv 
samproduktion af varme og elektricitet i 
kombination med fjernvarme

Or. en

Ændringsforslag 481
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer med undtagelse af 
investeringer i fjernvarmesystemer i 
kulregioner under omstilling

Or. en

Ændringsforslag 482
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring, forbrænding eller fremme af 
fossile brændstoffer eller enhver anden 
aktivitet relateret til fossile 
brændstofindustrier

Or. en

Begrundelse

Der må under ingen omstændigheder være smuthuller i denne FRO, og alle fossile 
brændstoffer, herunder naturgas, skal udelukkes. Alle aktiviteter i den fossile 
brændstofindustri skal udtrykkeligt udelukkes.

Ændringsforslag 483
Kateřina Konečná

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 484
Edina Tóth, András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 485
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 486
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, Javi López, 
Monika Beňová, Nicolás González Casares

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 487
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Ændringsforslag 488
Asger Christensen, Ondřej Knotek, Irena Joveva, Ulrike Müller, Andreas Glück, Nils 
Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 489
Pär Holmgren
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer forbundet med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af 
biobrændstoffer, som ikke anses for at 
være "avancerede biobrændstoffer" i 
henhold til direktiv (EU) 2018/20011a

_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018L20
01.

Or. en

Ændringsforslag 490
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer, som vil forlænge 
eller fastholde afhængigheden af fossile 
brændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 491
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i anlæg til 
behandling af restaffald
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Or. en

Ændringsforslag 492
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i 
bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor der 
er mindst to bredbåndsnet af tilsvarende 
kategori.

e) investeringer i 
bredbåndsinfrastruktur

Or. en

Begrundelse

FRO er en lille fond og kan ikke omfatte bredbåndsinfrastruktur, hvilket bør være omfattet af 
andre fonde samt de nationale budgetter.

Ændringsforslag 493
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra aa) og ab) i denne artikels 
forrige stykke kan projektet komme i 
betragtning til støtte, såfremt alle følgende 
betingelser er opfyldte:
a) den eksisterende og fortsatte 
affaldsstrøm, som passer til den 
foreslåede kapacitet, er blevet bekræftet af 
en projektvurdering og en rapport med en 
miljøkonsekvensvurdering af den 
foreslåede investering
b) medlemsstaterne har indikeret 
tilgængeligheden af affald og biomasse i 
deres nationale energi- og klimaplan samt 
i deres input til EU-rapporten om 
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bæredygtig bioenergi
c) tilbagebetalingstiden for brændstoffets 
kulstofparitet er op til 10 år
d) der forefindes ingen eksisterende 
anlæg på NUTS 2-niveau, som opererer 
ved hjælp af træbaseret biomasse

Or. en

Begrundelse

Tilbagebetalingstiden for kulstofparitet er den periode, som det tager for genvækst at 
kompensere for fældning af tømmer samt mistet vækst, udtrykt som kulstof. For så vidt angår 
skovbiomasse er tilbagebetalingstiden for kulstofparitet ca. 10 år, når der anvendes 
restprodukter. Den anvendte type af skovbiomasse er afgørende for virkningerne af 
nettokulstofbalancen af skovbaseret biomasseenergi.

Ændringsforslag 494
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer, som ikke er 
miljømæssigt bæredygtige ifølge Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
etablering af en ramme til fremme af 
bæredygtige investeringer, som hermed 
ændrer forordning (EU) 2019/2088;

Or. es

Ændringsforslag 495
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ea) produktive investeringer i 
virksomheder ud over SMV'er, som 
indebærer, at arbejdspladser, kapital samt 
produktionsprocesser overføres fra en 
medlemsstat til en anden

Or. en

Begrundelse

FRO bør ikke føre til flytning af økonomiske aktiviteter.

Ændringsforslag 496
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer, som ville føre til 
ikkebæredygtig anvendelse af biomasse 
eller enhver anden anvendelse af 
fødevareafgrøder til 
energiproduktionsformål

Or. en

Ændringsforslag 497
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) aktiviteter eller investeringer, der 
er inkompatible med det i EU's 
klassificeringssystem for bæredygtig 
finansiering fastsatte princip om ikke at 
gøre skade 

Or. en
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Ændringsforslag 498
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer i anlæg til 
behandling af restaffald, herunder 
energiudnyttelse

Or. en

Ændringsforslag 499
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer i anlæg til 
behandling af restaffald

Or. en

Ændringsforslag 500
Nicolae Ştefănuță

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea)  investering i anlæg til behandling 
af restaffald

Or. en

Ændringsforslag 501
Pär Holmgren
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) operationer, der er uforenelige 
med opnåelsen af EU's klimamål som 
fastsat i forordning (EU) .../... [den 
europæiske klimalov] eller er skadelige 
for EU's miljømål i henhold til det seneste 
EU-miljøhandlingsprogram, der blev 
vedtaget i overensstemmelse med artikel 
192, stk. 3, i TEUF

Or. en

Ændringsforslag 502
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) aktiviteter eller investeringer, som 
på grundlag af deres livscyklus har en 
øget risiko for at resultere i 
fastlåsningsvirkninger eller strandede 
aktiver

Or. en

Ændringsforslag 503
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) aktiviteter eller investeringer, der 
har en øget risiko for ikke at være 
rentable og for at være afhængige af 
tilskud på lang sigt for at være 
funktionsdygtige efter den indledende 
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opskalering

Or. en

Ændringsforslag 504
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) aktiviteter eller investeringer, som 
på grundlag af deres livscyklus vil 
hæmme udviklingen og udbredelsen af 
klimaneutrale alternativer samt føre til en 
fastlåsning af aktiver, hvilket er i strid 
med målet om klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 505
Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes ikke EU-finansiering til 
aktiviteter i forbindelse med 
planlægningen af ny udvinding af fossile 
brændstoffer eller tørveproduktion, 
herunder genåbning af midlertidigt 
dekommissionerede udvindingsfaciliteter i 
den NUTS 2-region, som territoriet ligger 
i, i programmets løbetid. Medlemsstaterne 
har dog lov til at medtage national 
finansiering af sådanne aktiviteter i de 
respektive investeringsplaner, når dette 
sker på grundlag af hensyn til 
energisikkerheden eller den nationale 
sikkerhed.

Or. en
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Ændringsforslag 506
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre måneder efter udvidelsen af 
anvendelsesområdet for forordning (EU) 
2020/... [klassificeringsforordningen] skal 
Kommissionen med henblik på at dække 
aktiviteter, der i væsentlig grad er 
skadelige for den miljømæssige 
bæredygtighed, revidere denne artikel for 
at sikre, at FRO ikke yder støtte til 
aktiviteter, som i væsentlig grad skader 
den miljømæssige bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 507
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aktiviteter eller investeringer, som på 
grundlag af deres levetid vil hæmme 
udviklingen og udbredelsen af 
klimaneutrale alternativer samt føre til en 
fastlåsning af aktiver, der er skadelige for 
klima- og miljømålene

Or. en

Begrundelse

Et spørgsmål om lovgivningsmæssig og politisk kohærens. På linje med og med henvisning til 
EU's klassificeringssystem for bæredygtig finansiering.

Ændringsforslag 508
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Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aktiviteter eller investeringer, som ikke er 
i overensstemmelse med Unionens klima- 
og miljømål, princippet om ikke at gøre 
skade samt med EU's kvalificeringssystem 
for bæredygtig finansiering

Or. en

Begrundelse

Et spørgsmål om lovgivningsmæssig og politisk kohærens. På linje med og med henvisning til 
EU's klassificeringssystem for bæredygtig finansiering.

Ændringsforslag 509
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aktiviteter eller investeringer, der har en 
øget risiko for ikke at være rentable og for 
at være afhængige af tilskud på lang sigt 
for at være funktionsdygtige efter den 
indledende opskalering

Or. en

Ændringsforslag 510
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
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 Uanset artikel 5, litra d), og som følge af 
Kommissionens godkendelse skal 
investeringer i forbindelse med 
produktion, bearbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af naturgas 
støttes af FRO under følgende kumulative 
betingelser: 
- Investeringerne opgraderer og/eller 
erstatter eksisterende mere 
kulstofintensive infrastrukturer 
- De støttede infrastrukturer er i synergi 
med vedvarende og anden kulstofneutral 
energiproduktionskapacitet. 
Fravigelsen skal alene anvendes og 
tillades med sigte på overgangsperioden, 
der løber frem til 2050. 

Or. en

Begrundelse

For at sikre forsyningssikkerheden har vi behov for flere investeringer i en gnidningsfri og 
retfærdig omstilling fra kulstof til grøn elektricitetsproduktion. I overgangsperioden må det 
anses for umuligt at være afhængig alene af vedvarende energiproduktion, og vi er derfor 
nødt til at sikre, at naturgas kun kan anvendes som en energikilde i overgangsperioden. Med 
henblik på at mindske emissionerne i transportsektoren er vi nødt til for både passager- og 
godstransport at skifte til elektromobilitet samt alternative brændstoffer. Vi har brug for en 
sikkerhed i relation til energiforsyning, idet transportens afhængighed af 
elektricitetsproduktion er stigende.

Ændringsforslag 511
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
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et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program. 
Ressourcer skal tildeles de sektorer, som 
er mest berørte af omstillingen til 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 512
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, idet mindre 
udviklede regioner prioriteres under 
samhørighedspolitikken, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

Or. pt

Ændringsforslag 513
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
mennesker og territorier er beliggende, på 
grundlag af de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, der er fastlagt i 
henhold til artikel 7 og godkendt af 
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program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

Kommissionen som led i et program eller 
en programændring. De programmerede 
midler skal ydes i form af et eller flere 
særprogrammer eller en eller flere 
prioriteter inden for et program.

Or. en

Ændringsforslag 514
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de mennesker og 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med 
Unionens og medlemsstaternes 
forpligtelse til at begrænse den globale 
temperaturstigning til 1,5 °C over de 
førindustrielle niveauer, Unionens 
klimamål som defineret i forordning (EU) 
.../... [den europæiske klimalov], den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan og langsigtede strategi, 
Kommissionens anbefalinger i relation 
hertil samt verdensmålene for bæredygtig 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 515
Kateřina Konečná

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



PE652.279v02-00 100/183 AM\1206578DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan. Kommissionen begrænser 
den nationale tildeling til de 
medlemsstater, der endnu ikke har 
forpligtet sig til et europæisk klimamål for 
klimaneutralitet senest i 2050, til 50 %, 
idet de resterende 50 % stilles til rådighed 
for disse medlemsstater, så snart målet er 
vedtaget.

Or. en

Ændringsforslag 516
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, Nicolás González Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan samt med forpligtelsen til en 
klimaneutral økonomi senest i 2050, 
herunder de mellemliggende mål for 2030 
og 2040.
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Or. en

Ændringsforslag 517
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan samt overholder det i 
klassificeringsforordningen fastsatte 
princip om ikke at gøre væsentlig skade.

Or. en

Ændringsforslag 518
Liudas Mažylis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen godkender kun en 
territorial plan for retfærdig omstilling, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, er behørigt 
begrundet og er i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats nationale 
energi- og klimaplan.
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Or. en

Ændringsforslag 519
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin, Asger Christensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan samt med EU's klimalov 
[2020/...].

Or. en

Ændringsforslag 520
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 521
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Martin Hojsík, 
Andreas Glück, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 522
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 523
Miriam Dalli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 524
Edina Tóth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 525
Mick Wallace, Clare Daly
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I territorier med operative 
brændstofindustrier skal Kommissionen 
alene godkende et program, såfremt der i 
medlemsstatens nationale energi- og 
klimaplan er indeholdt en tidsplan for 
udfasningen af den fossile 
brændstofsektor, som er i 
overensstemmelse med det i Parisaftalen 
fastsatte temperaturmål om 1,5 °C samt 
den europæiske klimalov.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke tildeles midler fra FRO til regioner med fossile brændstofsektorer, hvis der ikke 
foreligger en ambitiøs tidsplan for den fuldstændige udfasning af fossile 
brændstofoperationer.

Ændringsforslag 526
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen frigiver kun 50 % af den 
nationale tildeling til de medlemsstater, 
der endnu ikke har vedtaget en langsigtet 
strategi, som fastsætter et mål om 
klimaneutralitet senest i eller før 2050, 
idet de resterende 50 % stilles til rådighed, 
når de har vedtaget målet.

Or. en

Begrundelse

Fastlæggelse af en klar tidsplan er en vigtig forudsætning for at kunne planlægge og sikre en 
retfærdig omstilling. Uden en tydelig forpligtelse til klimaneutralitet i overensstemmelse med 
målene i Parisaftalen er der stor risiko for, at der fortsat gøres tiltag for at forstærke status 
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quo eller forsinke omstillingen, hvilket er i strid med interesserne i relation til at sikre en 
retfærdig omstilling og økonomisk diversificering.

Ændringsforslag 527
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen frigiver ikke noget af 
tildelingen til de medlemsstater, som 
endnu ikke har godkendt en 
emissionsreduktion på mindst 65 % inden 
2030 set i forhold til 1990-niveauerne.

Or. en

Begrundelse

Finansiering af en retfærdig omstilling skal ledsages af stærke forpligtelser til at 
dekarbonisere.

Ændringsforslag 528
Peter Liese, Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, 
Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors Montserrat, Stefan Berger, Christian 
Doleschal, Cindy Franssen, Christine Schneider

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
kan omfatte de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne. Overførslen af penge fra 
EFRU og ESF+ til FRO skal udelukkes.
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må ikke overstige tre gange dette beløb.

Or. en

Begrundelse

En sammenkobling af FRO-midlerne med EFRU- og ESF+-midlerne ser ikke umiddelbart ud 
til at give mening, da EFRU- og ESF+-midlerne i så fald vil kunne komme til at mangle et 
andet sted. Den foreslåede forordning vil i nogle regioner betyde, at i tillæg til FRO-midlerne 
ville næsten alle EFRU- og ESF+-midler blive kanaliseret udelukkende til de regioner, der er 
berettigede til at modtage støtte fra FRO. Det burde i stedet være op til de enkelte 
medlemsstater eller regioner at beslutte, hvordan EFRU- eller ESF+-midlerne skal anvendes.

Ændringsforslag 529
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 530
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 2. FRO-programmerne eller -
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omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

prioriteterne finansieres af de FRO-midler, 
der udgøres af hele eller dele af tildelingen 
fra FRO til medlemsstaterne, og de midler, 
der er overført i overensstemmelse med 
artikel [21, stk. 1] i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 531
Hermann Tertsch

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. Den 
nævnte overførsel er valgfri for 
medlemsstaterne. De samlede midler fra 
EFRU og ESF+, der overføres til FRO-
prioriteten, skal mindst svare til halvanden 
gang størrelsen af støtten fra FRO til denne 
prioritet, men må ikke overstige tre gange 
dette beløb.

Or. es

Ændringsforslag 532
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
kan overføres til FRO-prioriteten, bør ikke 
overstige tre gange dette beløb.

Or. pl

Begrundelse

Medlemsstaterne bør frit kunne beslutte, om de ønsker at overføre midler fra EFRU og ESF+ 
til FRO, da disse to fonde også er ansvarlige for gennemførelsen af vigtige 
infrastrukturprojekter og sociale projekter.

Ændringsforslag 533
Adam Jarubas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
kan omfatte de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

Or. en
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Ændringsforslag 534
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

2.  FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og eventuelle midler, der 
er overført fra medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel [21a] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser]. De samlede midler 
fra EFRU og ESF+, der overføres til FRO-
prioriteten, må ikke overstige tre gange 
størrelsen af støtten fra FRO til denne 
prioritet.

Or. it

Ændringsforslag 535
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal ikke 
overstige tre gange størrelsen af støtten fra 
FRO. Overførslen er frivillig, og 
beslutning herom træffes af den enkelte 
medlemsstat.
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Or. en

Begrundelse

Den foreslåede overførelsesmekanisme, som er baseret på, at de opnåede midler fra FRO 
matches af medlemsstaternes ressourcer (deres egne ressourcer eller ressourcer fra den 
samhørighedspolitiske bevillingsramme), skal være frivillig (fremfor obligatorisk) for at gøre 
det muligt for medlemsstaterne at vurdere den bedste måde at fordele ressourcerne på. Dette 
er med henblik på at undgå, at ressourcer, der allerede er øremærket til andre vigtige 
projekter, bliver tildelt til FRO-aktiviteter og derved skaber utilsigtede konsekvenser.

Ændringsforslag 536
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Projekter, der er finansieret af 
FRO, og som bidrager til fondens 
specifikke mål, kan modtage finansiering 
på op til 75 % af de forventede 
omkostninger.

Or. pl

Begrundelse

Den Europæiske Investeringsbanks retningslinjer kan også anvendes på FRO.

Ændringsforslag 537
Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante lokale og regionale 
myndigheder fra de pågældende territorier i 
henhold til partnerskabsprincippet som 
fastlagt i artikel 6 i forordning (EU) .../... 
[den nye forordning om fælles 
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den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

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

Der skal afholdes obligatoriske offentlige 
høringer med deltagelse af alle relevante 
interessenter, herunder lokalsamfund, de 
respektive industrisammenslutninger, 
universiteter samt forskningsinstitutioner 
osv., vedrørende indholdet i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling forud for 
udarbejdelsen heraf.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 538
Roberta Metsola, Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 1. Medlemsstaterne skal sammen med 



AM\1206578DA.docx 113/183 PE652.279v02-00

DA

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

de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig, men ikke udelukkende, hvad 
angår forventede tab af arbejdspladser i 
produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer, behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet samt 
de sektorer, der bidrager mest til dannelse 
af drivhusgas i henhold til de respektive 
nationale energi- og klimaplaner samt de 
langsigtede strategier.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 539
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
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omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der kan være en del af 
eller svare til højere niveauer såsom 
niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet eller produktion, som 
er uforenelig med målet om 
klimaneutralitet.

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

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

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mere fleksibilitet til at kunne vurdere og identificere de territorier, 
der påvirkes af omstillingen, på en måde, som er i overensstemmelse med FRO's formål og 
skaber flest resultater. NUTS 3 er i visse medlemsstater muligvis ikke de mest passende 
territoriale enheder til at gennemføre EU-politikken/-politikkerne, og dette kan føre til, at 
indvirkningen af de tiltænkte foranstaltninger mindskes.

Ændringsforslag 540
Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet samt sektorer, hvis 
industrielle færdigvarer påvirkes direkte 
af omstillingen til kulstofneutralitet.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 541
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 

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

herunder civilsamfund, fagforeninger 
samt lokalsamfund, udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 542
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
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som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser og nye jobkrav i tråd med 
omstruktureringen af den industrielle 
kapacitet og produktionskapaciteten.

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

Or. pt

Ændringsforslag 543
Edina Tóth

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territoriers områder, der svarer til 
niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
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virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 544
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser og behovet for omlægning 
af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.
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drivhusgasintensitet.

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

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

Or. it

Ændringsforslag 545
Cindy Franssen, Kris Peeters

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med høj drivhusgasintensitet 
eller høje drivhusgasemissioner.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 

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

Or. en

Ændringsforslag 546
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante lokale myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 547
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César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår tab af arbejdspladser i 
produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 548
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. it

Ændringsforslag 549
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt og 
regionalt plan til en klimaneutral økonomi, 
der er miljømæssig bæredygtig og fuldt 
baseret på vedvarende energi, meget 
ressource- og energieffektiv og cirkulær, 
senest i 2040, herunder retligt bindende 
datoer for udfasningen af alle fossile 
brændstoffer i det pågældende territorium 
inden for en tidsramme, som er i 
overensstemmelse med målet om at 
begrænse den globale temperaturstigning 
til 1,5 °C over de førindustrielle niveauer, 
og en tidsplan for de vigtigste 
omstillingstrin og foranstaltninger, som 
bidrager til målene i den seneste EU-
handlingsplan for miljø samt til 
verdensmålene for bæredygtig udvikling

Or. en

Ændringsforslag 550
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
den krævede dekarbonisering i 
overensstemmelse med den europæiske 
klimalov, herunder en detaljeret og præcis 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
såsom dekommissionering af fossile 
brændstofanlæg, herunder af de anlæg, 
der anvender kul, samt overordnede 
datoer for udfasning af kul senest i 2030; 
disse trin skal være i overensstemmelse 
med eller mere ambitiøs end den seneste 
udgave af den nationale energi- og 
klimaplan samt den europæiske klimalov

Or. en

Begrundelse

Beskrivelserne er nødt til at tage højde for 2030-målet og ikke kun 2050-målet om 
kulstofneutralitet.

Ændringsforslag 551
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, Nicolás González Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi senest i 2050, 
herunder en tidsplan for de vigtigste 
omstillingstrin såsom dekommissionering 
af fossile brændstofanlæg samt 
overordnede datoer for udfasning af 
teknologier med høje 
drivhusgasemissioner, som er i 
overensstemmelse med den seneste udgave 
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af den nationale energi- og klimaplan

Or. en

Ændringsforslag 552
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin, Asger Christensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en detaljeret beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi inden 2050 og 
det mellemliggende 2030-mål, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan samt den europæiske klimalov 
[2020/...]

Or. en

Ændringsforslag 553
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 554
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi senest i 2050, 
herunder en tidsplan for de vigtigste 
omstillingstrin, som er i overensstemmelse 
med den seneste udgave af den nationale 
energi- og klimaplan samt Parisaftalen

Or. en

Ændringsforslag 555
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi inden 2050, 
herunder en tidsplan for de vigtigste 
omstillingstrin, som er i overensstemmelse 
med den seneste udgave af den nationale 
energi- og klimaplan samt den langsigtede 
strategi

Or. en

Ændringsforslag 556
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en detaljeret beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi senest i 2050, 
herunder en tidsplan for de vigtigste 
omstillingstrin, som er i overensstemmelse 
med den seneste udgave af den nationale 
energi- og klimaplan

Or. en

Ændringsforslag 557
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en detaljeret beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi senest i 2040, 
herunder en tidsplan for de vigtigste 
omstillingstrin, som er i overensstemmelse 
med den seneste udgave af den nationale 
energi- og klimaplan

Or. en

Ændringsforslag 558
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med målene i 
den nationale energi- og klimaplan samt 
med den europæiske klimalov
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Or. en

Ændringsforslag 559
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Begrundelse

Der bør ikke skabes nogen rangfølge blandt disse dokumenter, eftersom de er udarbejdet på 
forskellig måde, har forskellige tidsfrister og tjener forskellige formål.

Ændringsforslag 560
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi inden 2050, 
herunder en tidsplan for de vigtigste 
omstillingstrin, som er i overensstemmelse 
med den seneste udgave af den nationale 
energi- og klimaplan

Or. en
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Ændringsforslag 561
Javi López

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1, herunder 
indikatorer som arbejdsløshedsprocenten, 
affolkningsindekset samt de forudgående 
indsatser på dette område til fremme af 
dekarboniseringen i sektorerne og 
nøgleaktiviteter

Or. es

Ændringsforslag 562
Danilo Oscar Lancini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
den seneste udgave af den nationale 
energi- og klimaplan, og som skal støttes 
af FRO i overensstemmelse med stk. 1

Or. it

Ændringsforslag 563
Pär Holmgren

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



AM\1206578DA.docx 129/183 PE652.279v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 564
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 565
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer og -muligheder, 
som de mest påvirkede mennesker og 
territorier står over for, herunder de 
sociale, økonomiske, miljømæssige og 
kønsrelaterede indvirkninger, både 
positive og negative, af den retfærdige 
omstilling til en klimaneutral økonomi, der 
er miljømæssig bæredygtig og fuldt 
baseret på vedvarende energi, meget 
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lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

ressource- og energieffektiv og cirkulær, 
senest i 2040, og med angivelse af 
udviklingsbehov og målsætninger, der skal 
nås inden 2030, navnlig dem, der er 
knyttet til den fornødne lukning af 
drivhusgasintensive aktiviteter i disse 
territorier, eller til anden væsentlig 
socioøkonomiske omstilling, som er 
nødvendig for at opfylde 
medlemsstaternes forpligtelse til at 
begrænse den globale temperaturstigning 
til 1,5 °C over de førindustrielle niveauer

Or. en

Ændringsforslag 566
Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, 
arbejdsmarkedsmæssige, økonomiske og 
miljømæssige virkninger og 
sidegevinsterne, navnlig for sundhed og 
trivsel, af omstillingen til en klimaneutral 
økonomi, der er fuldt baseret på 
vedvarende energi, meget ressource- og 
energieffektiv og cirkulær, med angivelse 
af det potentielle antal af berørte job og 
tabte arbejdspladser samt den potentielle 
jobskabelse, andre sociale konsekvenser, 
udviklingsbehov og målsætninger, der skal 
nås inden 2030, i forbindelse med 
omstillingen til nettoemissioner på nul, 
omstillingen fra brug af fossile 
brændstoffer eller til lukningen af 
drivhusgasintensive aktiviteter i disse 
territorier

Or. en
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Ændringsforslag 567
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af den økologiske 
omstilling til en kulstofneutral og cirkulær 
økonomi, med angivelse af det potentielle 
antal af berørte job og tabte arbejdspladser, 
udviklingsbehov og målsætninger, der skal 
nås inden 2030, i forbindelse med 
omstillingen i energi- og kulstofintensiv 
industri og landbrug i overensstemmelse 
med målet om at begrænse den globale 
opvarmning til 1,5 °C, med omstillingen 
fra brug af fossilt brændstof samt med 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

Or. en

Ændringsforslag 568
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier, samt de 
nødvendige incitamenter til 
virksomhedsopstart og jobfastholdelse

Or. pt

Ændringsforslag 569
Petros Kokkalis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier og i 
overensstemmelse med det i Parisaftalen 
fastsatte mål om 1,5 °C

Or. en

Ændringsforslag 570
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 



AM\1206578DA.docx 133/183 PE652.279v02-00

DA

miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, antal af lukkede 
virksomheder og forventede mistede 
indtægter, udviklingsbehovene og de 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

Or. en

Ændringsforslag 571
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, Nicolás González Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 572
Danilo Oscar Lancini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en vurdering af omstillingens 
skadevirkninger for de i stk. 1 
omhandlede territorier, herunder de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger, med angivelse af det potentielle 
antal af berørte job og tabte arbejdspladser, 
udviklingsbehov og målsætninger, der skal 
nås inden 2030, i forbindelse med 
omstillingen eller lukningen af 
drivhusgasintensive aktiviteter i disse 
territorier

Or. it

Ændringsforslag 573
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi inden 2050, med 
angivelse af det potentielle antal af berørte 
job og tabte arbejdspladser, 
udviklingsbehov og målsætninger, der skal 
nås inden 2030, i forbindelse med 
omstillingen eller lukningen af 
drivhusgasintensive aktiviteter i disse 
territorier

Or. en

Ændringsforslag 574
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Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, arbejdsmarkedsrelaterede, 
økonomiske og miljømæssige 
udfordringer og muligheder, der er knyttet 
til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi, som er fuldt baseret på 
vedvarende energi, meget ressource- og 
energieffektiv og cirkulær, inklusive en 
detaljeret liste over de planlagte aktioner 
samt virkningen på bevarelsen, 
opretholdelsen og forøgelsen af de 
nuværende lokale menneskelige 
ressourcer og det uddannelsesmæssige 
samt industrielle potentiale

Or. en

Ændringsforslag 575
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske, miljømæssige samt 
kønsrelaterede virkninger af den 
retfærdige omstilling til en klimaneutral 
økonomi, der er miljømæssig bæredygtig, 
fuldt baseret på vedvarende energi, meget 
ressource- og energieffektiv samt 
cirkulær, senest i 2040

Or. en
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Ændringsforslag 576
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af den økologiske omstilling til 
en kulstofneutral og cirkulær økonomi

Or. en

Begrundelse

Omstillingen handler om mere end blot klimaneutralitet – den handler om at udvikle 
modstandsdygtighed og adaptive samfund med ren luft, rent vand samt en klimaneutral 
levemåde, som er synkroniseret med resten af naturen.

Ændringsforslag 577
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050

Or. en

Ændringsforslag 578
Danilo Oscar Lancini

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

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

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

Or. it

Ændringsforslag 579
Danilo Oscar Lancini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. it

Ændringsforslag 580
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pl

Begrundelse

Dette krav skaber en unødvendig administrativ hindring og har ikke nogen klar merværdi.
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Ændringsforslag 581
Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer samt de nationale energi- og 
klimaplaner, den europæiske grønne pagt, 
de i den europæiske klimalov fastsatte 
benchmarks for overvågning samt 
verdensmålene for bæredygtig udvikling

Or. en

Ændringsforslag 582
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer, herunder økonomiske og 
industrielle stimuleringstiltag med henblik 
på at opretholde produktionen og bevare 
eller forbedre beskæftigelsesniveauerne

Or. pt

Ændringsforslag 583
Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, og hvordan de 
pågældende lokale og regionale 
myndigheder samt lokale interessenter var 
inddraget i organiseringen og 
gennemførelsen af partnerskabet, de 
planlagte overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer samt de trufne 
foranstaltninger, som har sigte på at gøre 
disse forvaltningsmekanismer 
gennemsigtige

Or. en

Ændringsforslag 584
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, og en liste over de 
inddragne partnere i henhold til stk. 3, de 
planlagte overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer i overensstemmelse 
med Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 240/20141a

_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014R02
40.

Or. en

Ændringsforslag 585
Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en beskrivelse af, hvordan den 
offentlig høring, som blev foretaget forud 
for udarbejdelsen af de territorial planer 
for retfærdig omstilling, blev udført, samt 
hvordan udfaldet af denne høring blev 
inddraget i overvejelserne

Or. en

Ændringsforslag 586
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, og deres 
forventede bidrag til de i artikel 2 fastsatte 
specifikke målsætninger for FRO

Or. en

Begrundelse

FRO bør have dobbeltmålet om at støtte regioner i deres dekarbonisering, samtidig med at 
der tages hånd om de socioøkonomiske udfordringer, samt at mindske ulighed. Beskrivelsen i 
de territoriale planer for retfærdig omstilling bør illustrere, hvordan operationerne opfylder 
disse mål.

Ændringsforslag 587
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, og deres 
forventede bidrag til de i litra c) 
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virkningerne af omstillingen omhandlede udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 588
Danilo Oscar Lancini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 589
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 590
Danilo Oscar Lancini
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
mikrovirksomheder og SMV'er, en 
vejledende liste over sådanne operationer 
og virksomheder og en begrundelse for 
nødvendigheden af en sådan støtte ved 
hjælp af en mangelanalyse, der viser, at 
den forventede beskæftigelseseffekt ville 
være negativ uden investeringen

Or. it

Ændringsforslag 591
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og en 
begrundelse for at en sådan støtte er 
nødvendig for at opnå den i litra a) 
omhandlede vellykkede omstillingsproces 
samt for at overkomme de i litra c) 
omtalte udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 592
Sándor Rónai, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia Spurek, István 
Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Monika Beňová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 593
Pär Holmgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 594
Danilo Oscar Lancini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en vejledende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til overholdelsen af de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og til, at 
beskæftigelseseffekten ikke er negativ

Or. it

Ændringsforslag 595
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, eller et væsentligt bidrag til 
andre miljømål i overensstemmelse med 
EU's klassificeringssystem, og forudsat at 
de er nødvendige for at beskytte et 
betydeligt antal arbejdspladser

Or. en

Ændringsforslag 596
Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 597
Marian-Jean Marinescu

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

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

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi inden 2050 og medfører en 
væsentlig reduktion af 
drivhusgasemissioner, der ligger langt 
under de relevante benchmarks, der er 
fastsat for gratistildeling i henhold til 
direktiv 2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

Or. en

Ændringsforslag 598
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) hvis der ydes støtte til investeringer 
i transportinfrastruktur, en liste over 
sådanne operationer og 
konsekvensanalysen, der dokumenterer 
niveauet af de indhentede investeringer 
samt det forventede antal arbejdspladser, 
der vil blive skabt som følge af den 
anlagte infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 599
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ib) hvis der i en overgangsperiode 
ydes støtte til gennemførelse af 
teknologier til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, en analyse, som 
dokumenterer de fordele, der opnås som 
følge af de bevarede arbejdspladser set i 
forhold til emissionsreduktionen

Or. en

Ændringsforslag 600
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 601
Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 602
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 603
Adam Jarubas, Edina Tóth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



AM\1206578DA.docx 149/183 PE652.279v02-00

DA

Ændringsforslag 604
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 605
Edina Tóth, András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den europæiske søjle for sociale rettigheder er ikke retlig bindende for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 606
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Pär Holmgren

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En territorial plan for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med målet 
om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 1,5 °C over de 
førindustrielle niveauer samt standse og 
omvende tabet af biodiversitet. Den må 
ikke føre til miljøskadelige fastlåsninger, 
navnlig kulstofintensive fastlåsninger.

Or. en

Ændringsforslag 607
Radan Kanev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Territoriale planer for retfærdig 
omstilling skal udelukke alle offentlige 
investeringer i infrastruktur til fossilt 
brændstof og skal tilbyde en mulighed for 
at styrke de lokale økonomier samt sikre 
lave omkostninger.
Medlemsstaterne har dog lov til at 
medtage national finansiering af sådanne 
aktiviteter i de respektive 
investeringsplaner, når dette sker på 
grundlag af hensyn til energisikkerhed 
eller national sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 608
Mick Wallace, Clare Daly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De territoriale planer for retfærdig 
omstilling skal udelukke enhver 
investering i infrastruktur til fossile 
brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 609
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

2. For outputindikatorer, der bør 
omfatte de i klassificeringsforordningen 
og oplysningsforordningen fastsatte 
bæredygtighedsindikatorer (EU 
2019/2088), sættes referencescenarierne til 
nul. Delmålene for 2024 og målene for 
2029 er kumulative. Målene må ikke 
revideres, efter at den anmodning om 
programændring, der er indgivet i henhold 
til artikel [14, stk. 2,] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 610
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 

(Vedrører ikke den danske tekst)  
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2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

Or. it

Ændringsforslag 611
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Målene for 
2029 er kumulative. Målene må ikke 
revideres, efter at den anmodning om 
programændring, der er indgivet i henhold 
til artikel [14, stk. 2,] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

I henhold til forslaget skal outputindikatorerne være udarbejdet med delmål for 2024 og 
2029. Hvis der ikke opnås mindst 65 % i et eller flere delmål, skal tilskuddet fra Fonden for 
Retfærdig Omstilling reduceres. Spørgsmålet er, hvorvidt der vil være målbare resultater i 
2024.

Ændringsforslag 612
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Artikel 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Finansielle korrektioner

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, 
kan den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i 
forhold til resultaterne.

Or. pl

Begrundelse

Dette princip, der er blevet kopieret fra samhørighedspolitikken, bør ikke finde anvendelse i 
den første fase af FRO, som vil være en forsøgsperiode, i hvilken der kan laves mange fejl.

Ændringsforslag 613
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, 
kan den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i 
forhold til resultaterne.

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 614
Esther de Lange, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, skal 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 615
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, skal 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 75 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, skal 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.
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Or. en

Ændringsforslag 616
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, skal 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 75 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, skal 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 617
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65% af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, skal 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 90 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, skal 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.



PE652.279v02-00 156/183 AM\1206578DA.docx

DA

Or. en

Ændringsforslag 618
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65% af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, skal 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere outputindikatorer for 
FRO-midlerne, kan den foretage finansielle 
korrektioner i henhold til artikel [98] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser] ved at reducere 
støtten fra FRO til den pågældende 
prioritet i forhold til resultaterne.

Or. en

Begrundelse

Resultatindikatorer er ikke alene afhængige af interventionerne, men også af andre faktorer. 
Enhver henvisning til "resultatindikatorer" i bilag III bør fjernes i overensstemmelse med 
dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 619
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med den midtvejsrevision, 
der omtales i artikel 7, stk. 4, evalueres 
udviklingen mod målet om 
nettoemissioner på nul i 2050 og de 
mellemliggende mål for 2030. 



AM\1206578DA.docx 157/183 PE652.279v02-00

DA

Utilstrækkelige fremskridt i forbindelse 
med reduktionen af drivhusgasemissioner 
som fastslået ved udarbejdelse af denne 
midtvejsrevision indebærer reduktioner i 
støtten fra FRO.

Or. en

Ændringsforslag 620
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
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, tillægges Kommissionen på 
ubestemt tid fra [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 621
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
[datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

Or. it
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Ændringsforslag 622
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
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 8, stk. 4, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 623
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, 
samt foretager høring af interessenter i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

Or. en

Ændringsforslag 624
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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, Nicolás González Casares

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, 
samt foretager høring af interessenter i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

Or. en

Ændringsforslag 625
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, 
samt foretager høring af interessenter i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

Or. en

Ændringsforslag 626
Petros Kokkalis

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, 
samt enhver anden relevant interessent i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

Or. en

Ændringsforslag 627
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
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 8, stk. 4, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 628
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver medlemsstat fastsættes 
finansieringsrammen i overensstemmelse 
med følgende trin:

For hver medlemsstat fastsættes 
finansieringsrammen i overensstemmelse 
med følgende trin:

I. Et beløb på 6,5 mia. EUR fra Fonden 
for Retfærdig Omstillings midler fordeles 
på følgende måde blandt 
medlemsstaterne:

Or. en

Begrundelse

Størstedelen af FRO's midler, 6,5 mia. EUR, bør fordeles i henhold til den af Kommissionen 
foreslåede beregningsmetode. Det resterende beløb på 1 mia. EUR bør dog tildeles de 
medlemsstater, der inden 2017 var de første til at opnå en væsentlig reducering af deres 
drivhusgasemissioner på mindst 30 % og derved overgik EU's mål for 2020 på 20 % med 
150 %.

Ændringsforslag 629
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hver medlemsstats andel beregnes 
som den vægtede sum af andelene fastlagt 
på grundlag af følgende kriterier, der 
vægtes som anført:

a) Hver medlemsstats andel beregnes 
som den vægtede sum af andelene fastlagt 
på grundlag af følgende kriterier, der 
beregnes som et gennemsnit for perioden 
2015-2017, og vægtes som anført:

Or. en

Ændringsforslag 630
João Ferreira

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra i) drivhusgasemissioner fra 
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industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg 
i den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49%)

industrianlæg, transport, bygninger, 
ændringer i arealudnyttelsen og andre 
kilder, der betragtes som relevante i 
NUTS 2-regioner og NUTS 3-regioner, 
hvor kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
ovennævnte kilder som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 og BNP i 
den pågældende region — overstiger EU-
27-gennemsnittet med en faktor 2. Hvis 
dette niveau ikke overskrides i nogen 
regioner på NUTS 2-niveau og NUTS 3-
niveau i en given medlemsstat, tages der 
hensyn til drivhusgasemissionerne fra 
industrifaciliteter i den NUTS 2-region og 
NUTS 3-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 39%)

_________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 
18. januar 2006 om oprettelse af et 
europæisk register over udledning og 
overførsel af forurenende stoffer og om 
ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF 
og 96/61/EF (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. pt

Ændringsforslag 631
Javi López

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten – defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/20061 og 

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten – defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/20061 og 
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bruttoværditilvæksten i industrien – 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49 %).

bruttoværditilvæksten i industrien – 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 25 %).

_________________ _________________
28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. es

Ændringsforslag 632
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49%)

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 44 %)

_________________ _________________
28Europa-Parlamentets og Rådets 28Europa-Parlamentets og Rådets 



PE652.279v02-00 164/183 AM\1206578DA.docx

DA

forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 633
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49%)

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 25 %)

_________________ _________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. pl
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Begrundelse

Den sektor, der vil blive berørt først og mest af energiomstillingen, er udvinding af kul og 
brunkul. Drøftelserne om en retfærdig omstilling begyndte med den vanskelige situation, som 
denne sektor befandt sig i. Beskæftigelsen inden for denne sektor bør derfor betragtes som det 
vigtigste kriterium for tildeling af støtte.

Ændringsforslag 634
Ondřej Knotek, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49%)

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 3-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 3-nievau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 3-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49%)

_________________ _________________
28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 635
Danilo Oscar Lancini
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Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten – defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien – 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49 %)

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten – defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien – 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 20 %)

_________________ _________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. it

Ændringsforslag 636
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
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medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49%)

medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 35 %)

_________________ _________________
28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 637
Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49%)

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 40 %)
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_________________ _________________
28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 638
Javi López

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) ii) arbejdsløshedsprocenten på 
området (vægtning 20 %)

Or. es

Ændringsforslag 639
Javi López

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) iii) affolkningsindekset på området 
(vægtning 15 %)

Or. es

Ændringsforslag 640
Javi López

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ic) iv) de forudgående indsatser til 
opfyldelse af klima- og miljømålene og 
med hensyn til deres virkninger på 
økonomien og på jobtab (vægtning 15 %)

Or. es

Ændringsforslag 641
Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25%)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul, udtrykt i 
forhold til den samlede industrielle 
arbejdsstyrke (vægtning 32 %)

Or. en

Ændringsforslag 642
João Ferreira

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25%)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul eller andre 
sektorer under omstilling (vægtning 25%)

Or. pt

Ændringsforslag 643
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
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Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25%)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
49 %)

Or. pl

Begrundelse

Den sektor, der vil blive berørt først og mest af energiomstillingen, er udvinding af kul og 
brunkul. Drøftelserne om en retfærdig omstilling begyndte med den vanskelige situation, som 
denne sektor befandt sig i. Beskæftigelsen inden for denne sektor bør derfor betragtes som det 
vigtigste kriterium for tildeling af støtte.

Ændringsforslag 644
Javi López

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25 %)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
12 %).

Or. es

Ændringsforslag 645
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25 %)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
30 %)

Or. it
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Ændringsforslag 646
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25%)

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 30 %)

Or. en

Ændringsforslag 647
Javi López

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25 %)

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 12 %).

Or. es

Ændringsforslag 648
Ondřej Knotek, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25%)

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 3-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25%)

Or. en
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Ændringsforslag 649
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25 %)

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 49 %)

Or. it

Ændringsforslag 650
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25%)

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 20 %)

Or. en

Ændringsforslag 651
João Ferreira

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25%)

iii) arbejdsløsheden i industrien i de 
NUTS 2-regioner og NUTS 3-regioner, 
der tages i betragtning med henblik på nr. 
i) (vægtning 25%)

Or. pt
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Ændringsforslag 652
Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) befolkninger i øsamfund eller 
fjerntliggende områder, som er afhængige 
af selvforsyning med elektricitet fra 
diesel- eller benzingeneratorer (vægtning 
2 %)

Or. en

Ændringsforslag 653
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) en ambitiøs udfasning af brunkul- 
og kulminedrift inden 2030, udtrykt i 
forhold til antallet af tilbageværende 
miner og kraftværker (vægtning 5 %)

Or. en

Begrundelse

FRO skal forbindes med ambition.

Ændringsforslag 654
João Ferreira

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) andel af NUTS 2-regioner, der 
betragtes som mindre udviklede med 
henblik på samhørighedspolitikken 
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(vægtning 10 %) 

Or. pt

Ændringsforslag 655
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) produktion af tørv (vægtning 
0,95 %)

iv) produktion og forbrænding af tørv 
(vægtning 0,95 %)

Or. en

Ændringsforslag 656
Inese Vaidere

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) produktion af tørv (vægtning 
0,95 %)

iv) produktion af tørv til energi 
(vægtning 0,95 %)

Or. en

Ændringsforslag 657
Mick Wallace, Clare Daly

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) den procentsats, hvormed 
medlemsstaterne forpligter sig til at 
reducere deres drivhusgasemissioner, og 
som er afspejlet i de respektive nationale 
energi- og klimaplaner for 2030 
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(vægtning 14 %)

Or. en

Begrundelse

Ambition bør belønnes.

Ændringsforslag 658
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at 
sikre, at ingen medlemsstat modtager et 
beløb på over 2 mia. EUR. De beløb, der 
overstiger 2 mia. EUR pr. medlemsstat, 
omfordeles forholdsmæssigt på 
tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

udgår

Or. pl

Begrundelse

Ovennævnte begrænsning betyder, at højst 27% af FRO's budget kan gå til det land, hvor 
56% af alle job inden for udvinding af kul og brunkul findes. Derfor skal denne begrænsning 
betragtes som unfair og udgå.

Ændringsforslag 659
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
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at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
på tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse hermed 
og under hensyntagen til de opnåede 
resultater vedrørende 2030-målene for 
energieffektivitet og vedvarende 
energikilder i henhold til henholdsvis 
artikel 1, stk. 1, i direktiv 2012/27/EU og 
til bilag I til direktiv 2009/28/EF.

Or. en

Ændringsforslag 660
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR eller 30 % af fondens 
samlede budget alt afhængigt af, hvilket 
beløb der er størst. De beløb, der 
overstiger 2 mia. EUR eller 30 % af 
fondens samlede budget pr. medlemsstat, 
omfordeles forholdsmæssigt på 
tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Ændringsforslag 661
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b)  Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 27 % af midlerne fra FRO som 
fastsat i artikel 2, stk. 2. De beløb, der 
overstiger disse 27 %, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. it

Ændringsforslag 662
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2,5 mia. EUR. De beløb, der 
overstiger 2,5 mia. EUR pr. medlemsstat, 
omfordeles forholdsmæssigt på 
tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Ændringsforslag 663
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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d) De tildelinger, der følger af 
anvendelsen af litra c), justeres for at sikre, 
at den endelige tildeling fra FRO fører til 
en støtteintensitet pr. indbygger (målt på 
grundlag af hele medlemsstatens 
befolkning) på mindst 6 EUR i hele 
perioden.

d) De tildelinger, der følger af 
anvendelsen af litra c), justeres for at sikre, 
at den endelige tildeling fra FRO fører til 
en støtteintensitet pr. arbejdsløs (målt på 
grundlag af den arbejdsløse del af 
medlemsstatens befolkning) på mindst 
0,15 EUR i hele perioden.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens formulering tjener ikke til at opnå FRO's mål eller dens funktion. Vi foreslår, 
at der indføres tildelingskriterier, som er baseret på andelen af arbejdsløse i befolkningen. 
Den nuværende støtteintensitet pr. indbygger skal ikke medtages i tildelingskriteriet. Kriteriet 
gavner tæt befolkede territorier, som ikke nødvendigvis står over for store udfordringer i 
forbindelse med omstillingen. De mere berørte områder befinder sig oftest i landdistrikter og 
er kendetegnet ved store affolkningstendenser. Der fremsættes forslag om et 
affolkningskriterium, som tager hensyn til affolkningsprocenterne i de territorier, der er 
berørte af omstillingen.

Ændringsforslag 664
Edina Tóth, András Gyürk

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

II. Det resterende beløb på 1 mia. EUR 
fra Fonden for Retfærdig Omstillings 
midler bør anvendes som en 
kompensationsmekanisme til de 
medlemsstater, der, baseret på deres 
nationale opgørelser, opnåede en 
bruttoreduktion i deres 
drivhusgasemissioner på mindst 30 % 
inden 2017 set i forhold til 
emissionsniveauerne i 1990 og derved 
overgik EU's 2020-mål for reduktion af 
emissioner med mindst 150 %. Beløbet på 
1 mia. EUR skal fordeles blandt disse 
medlemsstater på grundlag af andelen af 
deres bruttodrivhusgasemissioner i 2017.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens forslag tager ikke højde for de tidligere gjorte tiltag for at nedbringe 
emissioner og tildeler derfor en lavere andel af midlerne til de medlemsstater, der var først til 
at nå målet. Samtidig hermed favoriserer det de medlemsstater, der ikke har opnået sådanne 
resultater. Ved at indføre en kompensationsmekanisme sigter det nuværende ændringsforslag 
på at udligne denne forholdsvis urimelige detalje i forslaget. Kompensationsmekanismen ville 
tildele yderligere midler til ni medlemsstater, hvoraf de otte er blandt de fattigste i EU.

Ændringsforslag 665
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Bilag II –punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra a) udgår

Or. it

Ændringsforslag 666
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra b) Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra b)

1.2. Identifikation af de territorier, der 
forventes at blive påvirket mest negativt, 
og begrundelse af dette valg med et 
tilsvarende skøn over de økonomiske og 
beskæftigelsesmæssige virkninger baseret 
på den seneste udgave af den nationale 
energi- og klimaplan

Or. it

Ændringsforslag 667
Pär Holmgren
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vurdering af 
omstillingsudfordringer for hvert af de 
identificerede territorier

2. Vurdering af 
omstillingsudfordringer og -muligheder for 
hvert af de identificerede territorier

Or. en

Ændringsforslag 668
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vurdering af 
omstillingsudfordringer for hvert af de 
identificerede territorier

2. Vurdering af omstillingens 
skadevirkninger for hvert af de 
identificerede territorier

Or. it

Ændringsforslag 669
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale og territoriale indvirkninger, både 
positive og negative, af den retfærdige 
omstilling til en klimaneutral økonomi, der 
er miljømæssig bæredygtig, fuldt ud 
baseret på vedvarende energi, meget 
ressource- og energieffektiv samt 
cirkulær, senest i 2040

Or. en
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Ændringsforslag 670
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2. Udviklingsbehov og -målsætninger 
for 2030 med henblik på at opnå 
klimaneutralitet

2.2. Udviklingsbehov og -målsætninger 
for 2030 i det udpegede territorium med 
henblik på at opfylde medlemsstaternes 
forpligtelse til at begrænse den globale 
temperaturstigning til 1,5 °C over de 
førindustrielle niveauer 

Or. en

Ændringsforslag 671
Danilo Oscar Lancini

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3. Sammenhæng med andre 
nationale, regionale eller territoriale 
strategier og planer

udgår

Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra e)
[...]
[...]

Or. it

Ændringsforslag 672
Pär Holmgren

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.4 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ref.: Artikel 7, stk. 2), litra i) udgår
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Or. en

Ændringsforslag 673
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Bilag – punkt 3 – underpunkt 3.1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1 a) beskrivelse af, hvordan 
samfundsrepræsentanterne og 
civilsamfundsaktørerne bliver hørt og 
inddraget i programmeringsprocessen, 
både før og efter 
programmeringsdokumenternes 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 674
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Forslag til forordning
Bilag III – overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 REGIONALPOLITIK Fælles 
outputindikatorer (RCO) og 
REGIONALPOLITIK Fælles 
resultatindikatorer (RCR) for Fonden for 
Retfærdig Omstilling29

 REGIONALPOLITIK Fælles 
outputindikatorer (RCO) for Fonden for 
Retfærdig Omstilling29

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

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

Or. en
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Begrundelse

Resultatindikatorer er ikke alene afhængige af interventionerne, men også af andre faktorer. 
Alle resultatindikatorer bør derfor fjernes fra bilag III.


