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KORT BEGRUNDELSE

30 år fra det tidspunkt, hvor det centrale Østeuropa gik i gang med en gennemgribende 
omlægning væk fra kommunismen og den centralt planlagte økonomi til demokrati og det frie 
marked, iværksætter Den Europæiske Union en omfattende og ambitiøs overgangsperiode på 
30 år for at blive den første klimaneutrale økonomi i verden. Som det var tilfældet i forbindelse 
med omdannelsen efter 1989, vil den europæiske grønne pagt også lede til en systemisk 
omstilling, der ikke kun vil ændre den måde, vi producerer, forbruger og lever på, men vil ændre 
Europa som sådan og inspirere andre. 

Ud fra vores vanskelige erfaringer fra omdannelsen efter 1989 ved vi, at omstillingen til ren 
energi kun lykkes og bliver irreversibel, hvis den reelt ikke lader nogen i stikken: ingen borgere, 
ingen regioner, ingen medlemsstater. Dette handler om europæisk solidaritet, om at stå fast på 
vores ambitioner gennem årtier uanset politiske eller økonomiske cyklusser, og om vedvarende 
velstand for alle europæere. Dette er i sidste ende udfordringen for Fonden for Retfærdig 
Omstilling (FRO). 

Vi er slået ind på denne omstillingskurs forenet i en fælles ambition, men med forskellige 
udgangspunkter. Det betyder, at de udfordringer, vi står over for, varierer i rækkevidde og 
omfang på tværs af EU's regioner og medlemsstater. FRO skal være vores primære redskab til 
at sikre, at disse forskelle afvikles gradvist, men effektivt, hvilket gør det muligt for EU som 
helhed og alle europæere at nyde godt af denne omstilling.

Ordføreren er overbevist om, at energiomstillingen er en central del af den europæiske grønne 
pagt, og at de regioner, hvor der udvindes store mængder faste fossile brændstoffer, går de 
største udfordringer i møde. Det er her, truslen om tab af direkte arbejdspladser er størst, og 
hvor lukning af kulminer er til fare for hele forsyningskæden. Det vil især være vanskeligt at 
investere i ny, ren industri — på grund af den ofte ydede støtte. Det er her, der værnes særligt 
om traditionen med hårdt arbejde, hvilket bør værdsættes og støttes. Hvis de ikke får hjælp, vil 
borgerne i disse regioner, især de unge, ikke blot miste deres følelse af ejerskab, men også deres 
tro på Den Europæiske Union som et fællesskab, der kan tilbyde dem en stabil fremtid.

FRO vil ikke bevæge sig ind i på et uudforsket område. ITRE-udvalget har været med til at 
fastlægge en ramme, inden for hvilken FRO er sat. Sammen med næstformanden for 
energiunionen og kommissæren for energi og klima oprettede vi i 2017 EU's platform for 
kulregioner under omstilling for at fremme energiomstillingen og afbøde de sociale 
konsekvenser heraf med finansiering fra ITRE-sponsorerede pilotprojektforslag, der løber frem 
til 2021. Dette gav ikke-refunderbar teknisk støtte til lokale myndigheder i disse regioner. Som 
opfølgning på ITRE-formandens initiativ støttede udvalget forslaget om i den næste FFR at 
oprette en særlig fond for kulregioner under omstilling. 

Disse bestræbelser har ført til oprettelsen af FRO. Da EU nu er i færd med at indføre alle de 
centrale elementer, der skal give os mulighed for at opnå klimaneutralitet senest i 2050, er FRO 
ikke blot så meget desto vigtigere og presserende. Den er faktisk blevet det afgørende element 
for den europæiske grønne pagts succes. 

Ordføreren mener, at:

1) For at EU kan opnå klimaneutralitet, vil der være behov for hidtil usete investeringer. Disse 
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skal være systematisk ledsaget af passende foranstaltninger for at sikre, at økonomisk 
effektivitet samt energisikkerhed og overkommelige priser opretholdes, samtidig med at 
denne overgang er fair og socialt acceptabel. Disse to elementer — investeringer og 
solidaritetsforanstaltninger — er tilsammen afgørende for at sikre EU's overgang til 
klimaneutralitet og samtidig styrke global konkurrenceevne, industrielt lederskab, vækst og 
velstand i vores samfund.

2) FRO er hjørnestenen i denne omstilling. I betragtning af denne omstillings omfang skal 
ressourcerne under FRO svare til dens anvendelsesområde. Med henblik herpå skal dens 
budget øges betydeligt og baseres på nye ressourcer, som ikke kan erstatte EU's 
samhørigheds- eller sektorpolitikker, -redskaber og -midler. Desuden skal den bevares som 
en særskilt budgetpost i de næste FFR'er indtil mindst 2050.

3) I betragtning af det mål, der er fastsat for FRO, bør 80 % af dens budget gå til kulregioner, 
da de står over for de største systemiske udfordringer i forbindelse med overgangen til 
klimaneutralitet.

4) Tæt og direkte samarbejde med regionale og lokale myndigheder, som er bedst egnede til 
at hjælpe med at målrette støtten, hvor den er mest effektiv i målregioner, er af afgørende 
betydning. I betragtning af at FRO er rettet mod regioner, der står over for de største 
udfordringer som følge af omstillingen, herunder et forventet betydeligt fald i regioners 
indtægter, bør støtteberettigede projekter kunne nyde godt af op til 75 % af de relevante 
omkostninger.

5) For så vidt angår omfanget af støtte under FRO, skal listen over støtteberettigede aktiviteter 
bedre afspejle behovet for:

- revitalisering af tidligere miner og kraftværker

- bekæmpelse af luftforurening og energifattigdom samt sikring af en hurtig reduktion af 
emissionerne fra kul, hvor investeringer i naturgas og fjernvarme spiller en central rolle

- investeringer i vedvarende energikilder

- produktive investeringer i virksomheder, herunder regionale og lokale offentlige 
virksomheder, SMV'er og nystartede virksomheder

- investeringer i ren bytrafik og alternative brændstoffer

- investeringer i seniorøkonomien og social innovation.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Ændringsforslag 2
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Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Omstillingen til en konkurrence- 
og modstandsdygtig, klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. I januar 2020 opfordrede 
Europa-Parlamentet til, at der blev 
handlet hurtigt for at tackle 
klimaforandringer og miljømæssige 
udfordringer, og støttede tilsagnet om at 
omdanne Unionen til et sundere, 
bæredygtigt, retfærdigt, rimeligt og 
velstående samfund med 
drivhusgasneutralitet. Den 17. april 2020 
understregede det endvidere, at målet om 
klimaneutralitet bør ligge til grund for de 
politiske tiltag til bekæmpelse af covid-19-
pandemien og konsekvenserne heraf, og 
at strategien for den grønne pagt bør stå i 
centrum for genopretningen og 
genopbygningen af Unionens økonomi. 
Dette vil kræve betydelige investeringer og 
forudsætter derfor betydelige ekstra 
bevillinger fra Unionens budget. Selv om 
bekæmpelse af klimaforandringer, 
miljøforringelse og energifattigdom vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer på mellemlang 
til lang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens 
energiomstillingen medfører større sociale 
og økonomiske virkninger for de regioner, 
der er stærkt afhængige af faste fossile 
brændsler – navnlig kul, brunkul, tørv og 
olieskifer – eller drivhusgasintensive 
industrier. En sådan situation skaber ikke 
blot en risiko for en omstilling i flere 
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hastigheder i Unionen for så vidt angår 
klimaindsatsen, men også for voksende 
forskelle mellem regionerne, hvilket er til 
skade for målsætningerne om social, 
økonomisk og territorial samhørighed. En 
sådan ubalance bør afspejles i en rimelig 
fordeling af ressourcer til de 
medlemsstater og regioner, som er mest 
berørt af omstillingen, og som har brug 
for tilstrækkelig økonomisk støtte til at 
sikre en reel retfærdig omstilling og 
undgå negative socioøkonomiske 
konsekvenser for industrier og 
arbejdstagere. Tildelingen af midler fra 
fonden bør tage hensyn til de områder, 
der allerede har truffet foranstaltninger 
med henblik på omstillingen, men som 
stadig står over for store udfordringer.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig, inkluderende, 
og socialt ansvarlig samt acceptabel for 
alle for at undgå social modstand mod 
klimapolitikkerne fra de hårdest ramte 
lokalsamfund. Derfor skal både Unionen 
og medlemsstaterne tage hensyn til dens 
økonomiske og sociale konsekvenser lige 
fra starten og anvende alle mulige 
instrumenter til at afbøde de negative 
konsekvenser, herunder skabe passende 
betingelser for at udrydde 
energifattigdom. Denne omstilling vil 
kræve betydelige finansielle ressourcer, 
hvorfor Unionens budget i den forbindelse 
spiller en vigtig rolle med henblik på at 
sikre, at ingen lades i stikken.

Ændringsforslag 4
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Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Hensigten med den europæiske 
grønne pagt, nemlig at gøre Den 
Europæiske Union til det første 
klimaneutrale kontinent senest i 2050, 
kræver en grundlæggende omstilling af 
vores energisystem. Energiunionen er det 
vigtigste politikinstrument til at 
gennemføre denne omstilling, som sigter 
mod at bringe sikker, bæredygtig, 
konkurrencedygtig og økonomisk 
overkommelig energi til alle EU's 
forbrugere, husstande og virksomheder. 
Det vil kræve en grundlæggende 
omstilling af EU's energisystem at nå 
dette mål og en indsats for ikke at lade 
nogen i stikken i forbindelse med denne 
omstilling. De tre søjler i mekanismen for 
retfærdig omstilling bør adressere de fem 
dimensioner i strategien for 
energiunionen: "energisikkerhed, 
solidaritet og tillid", der tager sigte på at 
diversificere Europas energikilder og 
sikre en bedre og mere effektiv anvendelse 
af den energi, der produceres i Unionen, 
et "fuldt integreret indre energimarked" 
med henblik på at fremme 
samkøringslinjer, der gør det muligt, at 
energien kan strømme frit i hele Unionen, 
således at energiudbyderne frit kan 
konkurrere og tilbyde de bedste 
energipriser, "energieffektivitet først", 
idet mindre energiforbrug mindsker 
forureningen og bevarer indenlandske 
energikilder, hvilket mindsker EU's behov 
for energiimport, "dekarbonisering af 
økonomien", den fjerde dimension, 
tilskynder til private investeringer i ny 
infrastruktur og ny teknologi og 
"forskning, innovation og 
konkurrenceevne", som har til formål at 
støtte gennembrud inden for kulstoffattige 
teknologier ved at koordinere forskningen 
og bidrage til at finansiere projekter i 
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partnerskab med den private sektor.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken og vedrører 
politikken for energiunionen. Formålet 
med FRO er at sikre europæiske 
solidaritet ved at støtte foranstaltninger 
rettet mod at opnå en retfærdig, effektiv 
og virkningsfuld energiomstilling til en 
klimaneutral EU-økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser af denne omstilling 
ved at støtte de mest berørte territorier, 
lokalsamfund og arbejdstagere og 
samtidig styrke EU's globale 
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negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

konkurrenceevne og industrielle 
lederskab samt vækst og velstand. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til en 
retfærdig energiomstilling og til at afbøde 
virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere investeringer i ren energi til 
overkommelige priser og miljømæssigt og 
socialt bæredygtige aktiviteter, der kan 
føre til diversificering og modernisering af 
den lokale økonomi og afbøde de negative 
konsekvenser for beskæftigelsen ved at 
skabe nye beskæftigelsesmuligheder i 
disse territorier. Dette afspejles i den 
specifikke målsætning for FRO, som er 
fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I lyset af vigtigheden af at 
gennemføre pakken om ren energi til alle 
europæere, som spiller en central rolle i 
Den Europæiske Unions omstilling til en 
klimaneutral økonomi og i fuldførelsen af 
energiunionen, bør FRO spille en vigtig 
rolle i omlægningen af tidligere 
mineområder til produktion af vedvarende 
energi. Dette kan nedbringe 
dekommissioneringsomkostningerne, 
bidrage til energisikkerhed og skabe 
økonomisk værdi og arbejdspladser i de 
tidligere minesamfund. Udviklingen af 
sådanne projekter kan drage nytte af 
eksisterende infrastruktur og de store 
disponible landarealer. Løsningerne skal 
udvikles specifikt til hvert enkelt mine for 
at sikre, at de er egnede til de lokale 
forhold. Et tæt samarbejde mellem 
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virksomheder, tilsynsmyndigheder, 
investorer, arealplanlæggere og 
lokalsamfund er afgørende for at finde 
frem til de mest bæredygtige anvendelser 
og maksimere den socioøkonomiske 
udvikling. FRO bør ikke forværre 
eksisterende uligheder mellem 
medlemsstater eller svække det indre 
marked.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
om at begrænse temperaturstigningen til 
1,5 °C over det førindustrielle niveau, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen og til at 
sikre, at "ingen lades i stikken" ved at 
fremme energiomstillingen i de regioner, 
der påvirkes mest negativt. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
frivilligt overføres fra EFRU og ESF+, bør 
bidrage fuldt ud til opfyldelsen af dette 
mål.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) FRO-midlerne bør være betydelige 
og i overensstemmelse med dens ambitiøse 
mål. Tilvejebringelsen af FRO-midlerne 
bør under ingen omstændigheder føre til 
nedskæringer i eller overførsler af midler 
fra de fonde, der er omfattet af forordning 
(EU).../... [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] eller fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL). 
Medlemsstaterne bør have mulighed for at 
beslutte at supplere deres FRO-bevilling 
med midler, der overføres fra EFRU og 
ESF+ i overensstemmelse med artikel 21a 
i forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi kræver betydelige investeringer 
og er både en udfordring og en mulighed 
for alle medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er eller 
indtil for nylig har været stærkt afhængige 
af faste fossile brændsler eller 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter, 
som skal udfases, eller som er nødt til at 
tilpasse sig som følge af omstillingen til 
klimaneutralitet, og som mangler de 
finansielle midler til at gøre dette. 
Fordelingen af FRO's finansielle midler 
bør afspejle medlemsstaternes 
udgangspunkt i 
energiomstillingsprocessen og deres evne 
til at finansiere de nødvendige 
investeringer i de berørte regioner for at 
klare omstillingen til klimaneutralitet for 
EU senest i 2050.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Omstilling til klimaneutralitet 
giver også nye økonomiske muligheder. 
Omlægningen af tidligere mineområder 
til produktion af vedvarende energi og 
opførelse af infrastruktur til vedvarende 
energi sådanne steder eller i de 
tilstødende områder kan skabe grønne 
arbejdspladser i de tidligere 
minesamfund. Skiftet fra kulbaserede 
regionale økonomier og energisystemer til 
vedvarende energi kan give 
lokalsamfundene mulighed for at blive 
aktive deltagere i og ejere af 
energiomstillingen og bevæge sig fra en 
model med én industri til en med flere. 
Omlægningen af kulregioner til 
knudepunkter for vedvarende energi kan 
drage nytte af eksisterende infrastruktur 
og de store disponible landarealer samt af 
faglært personale. Endvidere kan en 
sådan omlægning bidrage til 
energisikkerhed og modstandsdygtighed 
baseret på en model med et decentraliseret 
energisystem.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I overensstemmelse med 
forordning [om det europæiske 
genopretningsinstrument] og inden for 
rammerne af de midler, der er tildelt heri, 
bør der træffes foranstaltninger med 
henblik på genopretning og 
modstandsdygtighed under Fonden for 
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Retfærdig Omstilling for at imødegå de 
hidtil usete konsekvenser af covid-19-
krisen. Alle supplerende midler bør 
anvendes på en sådan måde, at det sikres, 
at fristerne i forordning [EU-
genopretningsinstrumentet] overholdes.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske mål og lovgivning, 
herunder EU's energi- og klimamål for 
2030 om nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, forbedring af 
energieffektiviteten og forbruget af 
vedvarende energi og, hvor det er 
relevant, de kriterier, der er fastsat i 
[forordning om oprettelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer] til 
bestemmelse af, hvorvidt en økonomisk 
aktivitet er miljømæssigt bæredygtig. 
Listen over investeringer bør omfatte dem, 
der støtter de lokale økonomier, er 
teknologisk mulige og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
gradvis omstilling til en innovativ, 
konkurrencedygtig, modstandsdygtig 
klimaneutral og cirkulær økonomi. For 
sektorer med høje CO2-emissionsniveauer, 
såsom energiproduktion baseret på kul, 
brunkul, tørv og olieskifer eller udvinding 
af disse faste fossile brændsler, bør støtten 
knyttes til den gradvise udfasning af 
aktiviteten og den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter og inden for en 
rimelig tidsramme. Med henblik på at 
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konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

omdanne disse sektorer bør støtte fremme 
energieffektivitet og aktiviteter med lavere 
kulstofemissioner gennem indførelse af 
nye teknologier, vedvarende energikilder 
og investeringer i anvendelse af 
infrastruktur og teknologi til billig 
lavemissionsenergi samt nye processer 
eller produkter. Derudover skal 
forsyningssikkerheden sikres ved hjælp af 
teknisk innovation, herunder udbredelsen 
af brint, navnlig grøn brint, som har 
potentialet til at blive en af det 
21. århundredes vigtigste energibærere. 
Sådanne aktiviteter bør føre til en 
betydelig emissionsreduktion igennem 
hele livscyklussen i territoriets 
energisystem og bør være i 
overensstemmelse med EU's klima- og 
energimål for 2030 og målsætningen om 
klimaneutralitet i EU inden 205013, 
samtidig med at faglært og bæredygtig 
beskæftigelse opretholdes og styrkes, en 
forringelse af miljøet undgås, og 
robustheden af et energisystem, der 
primært er baseret på vedvarende 
energikilder, styrkes, bl.a. gennem 
fleksible balanceringsteknologier og 
lagringsløsninger. Der bør også lægges 
særlig vægt på aktiviteter, der fremmer 
innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
ved at synergier med Horisont Europa 
øges, samt inden for digitalisering, 
konnektivitet og intelligent mobilitet, 
forudsat at sådanne foranstaltninger 
hjælper med at afbøde de negative 
bivirkninger af en omstilling til og bidrager 
til en konkurrencedygtig, klimaneutral og 
cirkulær økonomi.

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

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

Investeringsbank (COM(2018)0773).

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere, så 
de opnår de kvalifikationer, som er 
nødvendige for at tilpasse sig nye og bedre 
beskæftigelsesmuligheder, samt yde hjælp 
til jobsøgende. Der bør tages behørigt 
hensyn til færdigheder og kvalifikationer, 
der er i overensstemmelse med 
overgangen til klimaneutralitet. 
Opmærksomheden bør først og fremmest 
rettes mod omskoling i overensstemmelse 
med behovene på det regionale 
arbejdsmarked, især omskoling på 
arbejdspladsen eller en kombination af 
deltidsarbejde og deltidsomskoling. 
Omstillingen til et rent energisystem 
baseret på anvendelse af vedvarende 
energikilder og energieffektivitet giver et 
betydeligt jobskabelsespotentiale i 
territorier, der er afhængige af fossile 
brændsler. Foranstaltninger rettet mod 
arbejdstagere og jobsøgende bør tage 
behørigt højde for kønsaspektet.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 

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

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

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

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

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at nå målene med FRO bør 
Kommissionen overveje ændringer af 
retningslinjerne for miljøbeskyttelse og 
energi, "miljø- og 
energiretningslinjerne", som er 
nødvendige for at lette private 
investeringer og en vellykket 
gennemførelse af FRO. Der er brug for 
robuste rammer for statsstøtte for at 
forhindre, at eventuel støtte til 
dekarbonisering giver anledning til 
uforholdsmæssige fordrejninger i det 
indre marked. Revisionen af miljø- og 
energiretningslinjerne er nødt til at 
ledsage den grønne pagt, navnlig ved at 
tage højde for nylige og nye udviklinger 
på reguleringsområdet, teknologiske 
fremskridt og muligheder og 
markedsudviklingen i energisektoren. 
Den planlagte revision af miljø- og 
energiretningslinjerne bør give mulighed 
for at yde national støtte til strukturelle 
ændringer som følge af udfasningen af 
kul i henhold til samme betingelser som 
for FRO. I forbindelse med revisionen af 
retningslinjerne bør der således også 
tages behørig højde for de problemer, der 
er forbundet med de strukturelle 
ændringer i de berørte regioner, for at 
sikre, at disse regioner gives tilstrækkelig 
fleksibilitet til at gennemføre deres 
projekter på en socialt og økonomisk 
holdbar måde.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Støtte til produktive investeringer i 
andre virksomheder end SMV'er gennem 
FRO bør ikke begrænses til de områder, 
der er berettiget til statsstøtte i henhold til 
de gældende statsstøtteregler, jf. 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF. 
Tværtimod bør statsstøttereglerne gøre det 
muligt for alle de regioner, der modtager 
støtte gennem FRO, effektivt at imødegå 
truslen om tab af arbejdspladser på et 
tidligt tidspunkt. Dette bør også sikres ved 
at tilpasse Kommissionens forordning 
(EU) nr. 651/20141a i overensstemmelse 
hermed.
__________________
1a 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).

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) De områder, der er mest berørt af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
bør have mulighed for aktivt at imødegå 
de hermed forbundne strukturelle 
ændringer så tidligt som muligt. Dette 
kræver justeringer af 
statsstøttelovgivningen, f.eks. gennem en 
ny retningslinje fra Kommissionen på 
grundlag af artikel 107, stk. 3, litra b) 
eller c), i TEUF, således at det sikres, at 
støtten er tilladt i henhold til de gældende 
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regler, uanset de støttede regioners status.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 12 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12d) Alle investeringer bør være i 
overensstemmelse med princippet om 
energieffektivitet først og princippet om, 
at forureneren betaler. For at sikre, at 
FRO ikke anvendes til at betale 
omkostningerne ved genopretning af 
miljøskader, der falder ind under en 
virksomheds miljømæssige ansvar, og for 
ikke at fordreje incitamenter til 
nedbringelse af forurening og andre 
miljøvirkninger bør støtte til investeringer 
i forbindelse med regenerering og 
dekontaminering af anlæg, genopretning 
af økosystemer og nye anvendelser derfor 
kun anvendes, når intet foretagende kan 
holdes juridisk ansvarligt for finansiering 
af sådanne foranstaltninger i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, jf. artikel 191 i 
TEUF.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 

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

Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden med yderligere 
midler. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at beslutte at styrke midlerne 
fra FRO med supplerende finansiering fra 
EFRU og ESF+, som bør tildeles 
yderligere midler til dette formål. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
retfærdig omstillingsproces i et specifikt 
område med henblik på at opnå en 
klimaneutral økonomi. I den forbindelse 
bør medlemsstaterne med støtte fra 
Kommissionen i samarbejde med de 
relevante regionale og lokale myndigheder 
i de berørte områder (som minimum på 
NUTS 2- og 3-niveau), repræsentanter for 
industrien og fagforeninger, 
civilsamfundsorganisationer og eventuelle 
andre relevante interessenter udarbejde 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
med angivelse af omstillingsprocessen i 
overensstemmelse med deres nationale 
energi- og klimaplaner og med 
information om gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen heraf. 
Med henblik herpå bør Kommissionen 
etablere en platform for retfærdig 
omstilling, som vil bygge videre på 
erfaringerne og succesen med den 
eksisterende platform for kulregioner under 
omstilling for at muliggøre bilaterale og 
multilaterale udvekslinger af erfaringer og 
bedste praksis på tværs af alle berørte 
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sektorer.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør efter høring af de 
involverede aktører identificere de mest 
negativt påvirkede territorier, hvor støtten 
fra FRO bør koncentreres, og beskrive 
specifikke foranstaltninger, der skal træffes 
for at nå Unionens energi- og klimamål 
for 2030 og en klimaneutral økonomi, 
navnlig med hensyn til omlægning eller 
lukning af anlæg, der omfatter produktion 
af faste fossile brændsler eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter, samtidig 
med at eksisterende 
beskæftigelsesmuligheder fastholdes og 
nye udvikles for at undgå social 
udstødelse i de berørte områder. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov, herunder 
arbejdsløshedsrater, affolkningstendenser 
og tidlige omlægnings- eller 
omstillingstiltag, og identificere den type 
operationer, der er behov for, på en måde, 
der sikrer en sammenhængende udvikling 
af klimaresistente økonomiske aktiviteter, 
der også er i overensstemmelse med 
Unionens energi- og klimamål for 2030 
og omstillingen til klimaneutralitet, 
målsætningerne i den grønne pagt, og hvor 
det er muligt i synergi med andre 
relevante finansieringsordninger og 
programmer på EU-plan og nationalt 
plan og med Unionens andre politiske 
prioriteringer. Kun investeringer i 
overensstemmelse med omstillingsplanerne 
bør modtage finansiel støtte fra FRO. De 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
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bør være en del af programmerne (støttet af 
EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden eller 
FRO, alt efter omstændighederne), der 
godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
betydelige økonomiske, energimæssige og 
sociale udfordringer i deres omstilling til 
en klimaneutral økonomi, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Kohærens 
med andre politikker skal sikres, navnlig 
med industripolitikken og reglerne for 
offentlige udbud, for at sikre lige 
konkurrencevilkår, der sætter Unionens 
industri, herunder SMV'er, i stand til at 
fremstille bæredygtige varer og 
tjenesteydelser i overensstemmelse med 
den grønne pagt og skabe arbejdspladser. 
Eftersom målene for denne forordning 
bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen 
vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske, 
energimæssige og miljømæssige 
udfordringer som følge af 
medlemsstaternes særlige forhold i deres 
energiomstillingsproces hen imod 
opfyldelsen af Unionens energi- og 
klimamål for 2030 og en klimaneutral 
økonomi i Unionen inden 2050, det vil sige 
til de regioner, som på grund af deres 
nuværende eller nylige store afhængighed 
af faste fossile brændsler, såsom kul, 
brunkul, tørv og olieskifer, eller af 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter 
står over for store strukturelle ændringer.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at opnå en solidarisk, effektiv og 
miljømæssigt bæredygtig energiomstilling 
til en klimaneutral økonomi, som tager 
hensyn til udviklingen af territoriale 
planer for retfærdig omstilling for at give 
arbejdstagerne, energisektoren, 
industrien, investorerne og 
lokalsamfundene planlægningsmæssig 
sikkerhed og give regioner, 
erhvervsdrivende og mennesker fair og 
lige muligheder for at håndtere de sociale, 
økonomiske, energisikkerhedsmæssige, 
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energifattigdomsmæssige og 
miljømæssige virkninger af 
energiomstillingen.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger støttet af FRO skal være 
i overensstemmelse med Parisaftalen, 
Unionens energi- og klimamål for 2030 
og 2050 og principperne for den 
cirkulære økonomi. FRO skal navnlig 
støtte indsatsen for at indfri denne 
omstillings betydelige 
jobskabelsespotentiale i de berørte 
regioner fuldt ud.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater, der har tilsluttet sig 
målsætningen om klimaneutralitet i 
Unionen i 2050 og demonstrerer deres 
engagement i deres nationale energi- og 
klimaplaner, navnlig i de regioner hvor 
behovet for finansiel bistand fra Unionen 
er størst på grund af de betydelige 
udfordringer ved energiomstillingen. I 
overensstemmelse med bilag I i denne 
forordning bør midlerne fra FRO 
fortrinsvis tildeles kulmineregioner som 
anført i bilaget til mandatet for 
platformen for kul- og kulstofintensive 
omstillingsregioner (platform for 
kulregioner under omstilling) med 
henblik på at imødegå de sociale, 
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økonomiske, energisikkerhedsmæssige og 
miljømæssige virkninger af deres 
energiomstilling.

Ændringsforslag 28

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 
mindst 44 073 459 000 EUR i løbende 
priser, og bør ikke overføres fra 
bevillingerne til de fonde, der er omfattet 
af forordning (EU) ... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser], navnlig fra 
fonde som Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond (ESF+) eller Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL). Dette beløb 
kan forhøjes, alt efter tilfældet, med 
yderligere midler, der er afsat på Unionens 
budget, og med andre midler i 
overensstemmelse med den gældende 
basisretsakt.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på programmering og 
efterfølgende opførelse i Unionens budget 
indekseres det beløb, der er omhandlet i 
første afsnit, med 2 % årligt.

udgår

Ændringsforslag 30
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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

Ændringsforslag 31

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 bæredygtige 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7.

Ændringsforslag 32

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 støtte følgende 
aktiviteter:

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

investeringer i SMV'er, herunder 
nystartede virksomheder, kooperativer, 
borgerenergifællesskaber og 
organisationer i den tredje sektor samt i 
regionale og lokale offentlige selskaber, 
som fører til økonomisk diversificering og 
omlægning og til skabelse af nye 
kvalitetsjob

Ændringsforslag 34

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, særlig SMV'er og 
nystartede virksomheder, som fører til 
økonomisk diversificering og bidrager til 
skabelse af nye job, og herunder levering 
af relevante konsulenttjenester

Ændringsforslag 35

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, 
herunder energiforskning – også den der 
udvikles af forskningscentre og 
universiteter – og fremme af overførsel af 
avancerede teknologier

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

teknologi, infrastrukturer og tjenester til et 
økonomisk overkommeligt, sikkert og 
fleksibelt energisystem med lave 
emissioner, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
energilagringsløsninger

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i aktiver, 
infrastruktur og teknologier inden for 
vedvarende energi, herunder 
energilagringsløsninger, støtte til 
egenproduktion samt udvikling og 
omlægning af opvarmnings- og 
kølesystemer til vedvarende energi

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) investeringer i energirenovering af 
bygninger i tråd med Kommissionens 
kommende renoveringsbølgeinitiativ, 
herunder opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere inden for dette område

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) investeringer i 
grænseoverskridende elforbindelser med 
henblik på at nå målet om 15 % 
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interkonnektivitet mellem elnet senest i 
2030

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dd) investeringer i effektiv fjernvarme 
som defineret i artikel 2, nr. 41), i direktiv 
2012/27/EU

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastruktur til økonomisk 
overkommelig, ren og intelligent 
mobilitet, herunder 
opladningsinfrastruktur til elektriske 
køretøjer og bæredygtig multimodal 
mobilitet i byerne, fremme af økonomisk 
udvikling og jobskabelse, bidrag til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner 
inden for transport og til diversificering af 
mobilitetsløsninger, herunder 
investeringer i alternative 
transportbrændstoffer, der fremskynder 
overgangen til nulemissionsmobilitet

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

df) investeringer til bekæmpelse af 
energifattigdom og luftforurening, 
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navnlig ved at erstatte individuelle 
varmeløsninger baseret på kul og øge 
energieffektiviteten i de hårdest ramte 
regioner

Ændringsforslag 43

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 
investeringer i net med meget høj 
kapacitet og 5G-teknologi, intelligente 
energiløsninger og dertil knyttet 
infrastruktur og teknologier samt 
investeringer, der letter overgangen til en 
cirkulær økonomi og klimaneutralitet, 
herunder ved brug af digitale teknologier 
og data inden for landbrug, skovbrug og 
fødevareindustri

Ændringsforslag 44

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, revitalisering af miljøet, 
adgang til transport og renovering af 
tidligere kulminer og kraftværker samt 
brownfieldområder og faciliteter, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
herunder investeringer i grøn 
infrastruktur og skovrejsning i tidligere 
kulmineområder 

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g
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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, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation, 
genanvendelse og andre metoder til 
genopretning, herunder 
energigenopretning

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i seniorøkonomien, 
social innovation og infrastruktur, som er 
nødvendig for at støtte adgang til 
arbejdsmarkedet, social inklusion samt 
aktiv og sund aldring

Ændringsforslag 47

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, selvstændige og jobsøgende, 
navnlig til færdigheder og kvalifikationer, 
der er relevante for gennemførelsen af de 
regionale udviklingsstrategier og 
omstillingen til en bæredygtig, digital og 
grøn økonomi

Ændringsforslag 48

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

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende 
og støtte til arbejdstagere, der har mistet 
deres arbejde som følge af omstillingen

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende, med 
særligt fokus på kvinder og udsatte 
grupper

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) med forbehold af artikel 5, andre 
specifikke aktiviteter, som bidrager til 
FRO's eneste specifikke mål, og som 
indgår i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling og aftales mellem en 
medlemsstat og de relevante myndigheder 
i de berørte territorier og godkendes af 
Kommissionen

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) FRO støtter kun produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, som ikke indebærer overførsel af 
arbejdspladser, kapital og 
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produktionsprocesser fra én medlemsstat 
til en anden.

Ændringsforslag 52

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 pågældende 
territorier yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er medtaget i den territoriale plan for 
retfærdig omstilling. Sådanne investeringer 
er kun støtteberettigede, hvis de bidrager 
til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og ikke fører til udflytning som 
fastsat i artikel 60 i forordning nr. .../... 
[forordningen om fælles bestemmelser], 
og for så vidt angår industrielle aktiviteter 
omfattet af emissionshandelssystemet 
(ETS), hvis de ikke bidrager til at øge 
gevinsten ved handel med 
emissionskvoter.

Ændringsforslag 53

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

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/201416, undtagen virksomheder der er 
berørt af energiomstillingen til 
klimaneutralitet

__________________ __________________
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 

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 
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107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1). 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

Ændringsforslag 54

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 brændsler

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1, litra d), kan Kommissionen 
godkende en territorial plan for retfærdig 
omstilling, der omfatter investeringer i 
forbindelse med produktion, 
forarbejdning, distribution, lagring, 
transmission eller anvendelse af naturgas, 
forudsat at den anvendes som 
overgangsteknologi og under følgende 
behørigt begrundede omstændigheder:
a) investeringerne finder sted i territorier, 
der står over for særligt alvorlige 
udfordringer med hensyn til 
energiomstillingen på grund af deres store 
afhængighed af faste fossile brændsler, 
f.eks. de regioner med en høj andel af 
fjernvarmesystemer baseret på faste 
fossile brændsler
b) disse investeringer bidrager til 
Unionens miljømål vedrørende afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer ved 
at fremskynde den fuldstændige 
udfasning af kul, brunkul, tørv eller 
olieskifer
c) de er i overensstemmelse med Unionens 
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energi- og klimamålsætninger og 
-lovgivning og de nationale energi- og 
klimaplaner og er af midlertidig karakter
d) der er foretaget en forudgående 
vurdering af anvendelsen af vedvarende 
energikilder
e) udskiftningen af stærkt kulstofintensive 
energiinfrastrukturer baseret på faste 
fossile brændsler medfører betydelige 
reduktioner af drivhusgasemissioner og 
luftforurening og øger energieffektiviteten
f) de støttede aktiviteter bidrager til at 
mindske energifattigdommen
g) de støttede aktiviteter hindrer ikke 
udviklingen af vedvarende energikilder i 
de berørte territorier og er kompatible og i 
synergi med en fremtidig anvendelse af 
vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 56

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. Hvis Kommissionen 
beslutter at nægte godkendelse, skal den 
behørigt begrunde sin afgørelse. 

Ændringsforslag 57

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 på frivillig basis 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+, 
som medlemsstaten beslutter at overføre 
til FRO-prioriteten, må ikke overstige tre 
gange det beløb, der modtages i støtte fra 
FRO.

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtteberettigede projekter, som 
finansieres af FRO og bidrager til det 
specifikke mål som fastsat i artikel 2, kan 
modtage op til 75 % af de relevante 
omkostninger.

Ændringsforslag 59

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 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
alle relevante regionale og lokale 
myndigheder fra de pågældende territorier 
(som minimum NUTS 2- eller 3-niveau) 
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-



PE650.713v02-00 38/48 AD\1208450DA.docx

DA

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.

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/17, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale, 
miljømæssige og 
energisikkerhedsmæssige virkninger som 
følge af omstillingen, navnlig hvad angår 
tab af arbejdspladser og det potentielle 
antal berørte arbejdspladser inden for 
produktion og anvendelse af faste fossile 
brændsler og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet. De 
investeringsretningslinjer, som 
Kommissionen har identificeret i bilag D 
til landerapporterne for 2020, skal ikke 
begrænse medlemsstaternes forslag til 
områder og prioriteter for støtte til FRO. 
Relevante myndigheder og interessenter i 
territorierne inddrages aktivt i alle faser 
af processen: forberedelse, udvælgelse og 
gennemførelse. 

__________________ __________________
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).

Ændringsforslag 60

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 hen imod opfyldelsen af 
EU's klimamål for 2030 og opnåelsen af 
en klimaneutral økonomi i EU senest i 
2050, herunder de omstillingstiltag, der 
allerede er foretaget, og en tidsplan for de 
næste vigtige omstillingstrin, som er i 
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overensstemmelse med den seneste udgave 
af den nationale energi- og klimaplan

Ændringsforslag 61

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 og 
har behov for yderligere økonomisk støtte 
for at gennemføre den omstillingsproces, 
der er beskrevet i litra a), og som skal 
støttes af FRO i overensstemmelse med 
stk. 1

Ændringsforslag 62

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 og 
energisikkerhedsmæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
på EU-plan senest i 2050, med angivelse 
af det potentielle antal af berørte 
arbejdstagere, job og tabte arbejdspladser, 
den potentielle indvirkning på de 
selvstyrende enheders indtægter på 
NUTS2- og NUTS3-niveau, 
udviklingsbehov og målsætninger, der skal 
nås inden 2030, i forbindelse med 
omstillingen eller lukningen af 
drivhusgasintensive aktiviteter i disse 
territorier

Ændringsforslag 63
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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 og 
energisikkerhedsmæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi i 
EU senest i 2050 og til forebyggelse af en 
forværring af energifattigdommen

Ændringsforslag 64

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 relevante 
nationale, regionale eller territoriale 
strategier og planer

Ændringsforslag 65

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, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer på nationalt og 
regionalt plan, herunder muligheden for 
en evaluering foretaget af ikkestatslige 
organer og institutioner

Ændringsforslag 66
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en beskrivelse af de 
deltagerorienterede processer, der 
gennemføres med henblik på 
udarbejdelsen

Ændringsforslag 67

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 og den tidsplan, der påtænkes, 
og deres forventede bidrag til at afbøde de 
sociale, økonomiske, 
energisikkerhedsmæssige og 
miljømæssige virkninger af omstillingen 
til en klimaneutral økonomi

Ændringsforslag 68

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 
og bæredygtige investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, en liste over 
sådanne operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte

Ændringsforslag 69



PE650.713v02-00 42/48 AD\1208450DA.docx

DA

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 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 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

Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) synergier og komplementaritet med 
andre EU-programmer og -søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling for at 
imødekomme identificerede 
udviklingsbehov.

j) synergier og komplementaritet med 
andre relevante EU-programmer, -fonde 
og -søjler i mekanismen for retfærdig 
omstilling for at imødekomme 
identificerede udviklingsbehov.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra ja (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) hvis der ydes støtte til industrielle 
aktiviteter, som i forvejen er omfattet af 
ETS, en beskrivelse af, at denne støtte 
ikke bidrager til at øge den gevinst, der 
allerede opnås fra handelen med 
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emissionskvoter.

Ændringsforslag 72

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 de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser] samt 
repræsentanter for erhvervslivet, 
energisektoren, arbejdsmarkedets parter 
og eventuelle andre relevante 
interessenter.

Ændringsforslag 73

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], de 
nationale energi- og klimaplaner og den 
langsigtede strategi for 2050, Parisaftalen 
og den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og i videst muligt omfang med 
strategier for intelligent specialisering og 
andre relevante strategier og programmer, 
herunder vedrørende ren luft, rent stål, 
energifattigdom og energiprosumenter.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De territoriale planer for retfærdig 
omstilling og afgørelser om udvælgelse af 
projekter og operationer gøres offentligt 
tilgængelige. Forberedelsen og 
udarbejdelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling skal gøres til 
genstand for offentlig høring.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en FRO-prioritet støtter de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 
2, litra h), i) eller j), indberettes data 
vedrørende indikatorerne for deltagere kun, 
hvis alle data vedrørende den pågældende 
deltager, som kræves i henhold til bilag III, 
er tilgængelige.

3. Hvis en FRO-prioritet støtter de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 
2, litra h), i) eller j), indberettes data 
vedrørende indikatorerne for deltagere kun, 
hvis alle data vedrørende den pågældende 
deltager, som kræves i henhold til bilag III, 
er tilgængelige, under overholdelse af 
strenge databeskyttelsesregler.

Ændringsforslag 76

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, 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. Finansielle korrektioner 
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vedrører fejl, som er relateret til 
programinterventioner, og ikke fejl, som 
skyldes eksterne faktorer. 

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oversigt over omstillingsprocessen 
og identifikation af de mest negativt 
påvirkede territorier i medlemsstaten

1. Oversigt over omstillingsprocessen 
og identifikation af de mest negativt 
påvirkede territorier i medlemsstaten, 
herunder den historiske omstilling

Ændringsforslag 78

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

Ændringsforslag 79

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 virkninger af den 
historiske og forventede omstilling til en 
klimaneutral økonomi

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – underpunkt 3.1 a (nyt)



PE650.713v02-00 46/48 AD\1208450DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1 a. Beskrivelse af, hvordan 
lokalsamfundsrepræsentanter og 
civilsamfundsaktører høres og inddrages i 
programmeringsprocessen, både før og 
efter udviklingen af 
programmeringsdokumenterne.
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