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KORTFATTAD MOTIVERING

30 år efter det att Central- och Östeuropa påbörjade den mest genomgripande omvandlingen 
från kommunism och planekonomi till demokrati och marknadsekonomi, inleder Europeiska 
unionen en 30-årig omställning av jämförbar omfattning och ambition att bli den första 
klimatneutrala ekonomin i världen. Liksom omvandlingen efter 1989 kommer den europeiska 
gröna given att leda till en systemisk omställning som inte bara kommer att förändra vårt sätt 
att producera, konsumera och leva, utan också kommer att förändra Europa som sådant och 
inspirera andra. 

De svåra erfarenheterna av omvandlingen efter 1989 visade att omställningen till ren energi 
endast kan bli framgångsrik och oåterkallelig om ingen lämnas utanför: ingen medborgare, 
ingen region och ingen medlemsstat. Det handlar om europeisk solidaritet, om att hålla fast vid 
våra ambitioner under årtionden, oberoende av politiska och ekonomiska cykler, och om 
hållbart välstånd för alla européer. Detta är i slutändan utmaningen för Fonden för en rättvis 
omställning (FRO). 

Vi startar vandringen på den stora omvandlingens stig, förenade av en gemensam ambition, 
men med olika startpunkter. Detta innebär att de utmaningar vi står inför skiljer sig i fråga om 
omfattning och storlek mellan EU:s olika regioner och medlemsstater. FRO måste vara vårt 
primära verktyg för att säkerställa att dessa skillnader gradvis, men samtidigt effektivt, 
undanröjs, så att EU som helhet kan lyckas och alla européer i sinom tid kan dra nytta av denna 
omställning.

Föredraganden är övertygad om att energiomställningen utgör kärnan i den europeiska gröna 
given och att regioner där det utvinns stora mängder fasta fossila bränslen står inför de största 
utmaningarna. Det är i dessa regioner de flesta direkta arbetstillfällena är hotade och 
nedläggningen av kolgruvor äventyrar hela leveranskedjan. Det är här det blir särskilt svårt att 
investera i ny och ren industri, ofta i sänkningsområden. Det är här man värnar särskilt mycket 
om traditionen med hårt arbete, något som bör uppskattas och stödjas. Om människorna i dessa 
regioner, särskilt ungdomarna, lämnas utan hjälp kommer de inte bara att förlora sin känsla av 
egenmakt, utan också sin tro på Europeiska unionen som en gemenskap som kan erbjuda dem 
en stabil framtid.

FRO kommer inte att ta sig ut på okända vatten. ITRE-utskottet har bidragit till att fastställa en 
ram för FRO. Tillsammans med vice ordföranden för energiunionen och 
kommissionsledamoten med ansvar för klimatåtgärder och energi, inrättade vi 2017 plattformen 
för kolregioner i omställning för att hjälpa till med energiomvandlingen och lindra dess sociala 
konsekvenser, med medel från ITRE-stödda förslag till pilotprojekt som löper fram till 2021. 
Via denna plattform kunde lokala myndigheter i dessa regioner beviljas tekniskt stöd utan 
återbetalningsskyldighet. Som en uppföljning, och på initiativ av ITRE:s ordförande, stödde 
utskottet förslaget om att inom nästa fleråriga budgetram inrätta en särskild fond för kolregioner 
i omställning. 

Dessa insatser har lett fram till inrättandet av FRO. Nu när EU håller på att aktivera alla de 
viktigaste delar som bör göra det möjligt för oss att uppnå klimatneutralitet senast 2050, har 
FRO blivit viktigare och mer brådskande än tidigare. FRO har i själva verket blivit en 
nödvändig förutsättning för att den europeiska gröna given ska lyckas. 
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Föredraganden anser följande:

1) För att EU ska uppnå klimatneutralitet kommer det att behövas investeringar utan 
motstycke. Dessa måste systematiskt åtföljas av lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
ekonomisk effektivitet samt energitrygghet och överkomliga priser upprätthålls, samtidigt 
som denna omställning bör vara rättvis och socialt godtagbar. Dessa två faktorer – 
investeringar och solidaritetsåtgärder – är tillsammans avgörande för att möjliggöra EU:s 
omställning till klimatneutralitet och samtidigt öka vår globala konkurrenskraft, industriellt 
ledarskap, tillväxt och välstånd i våra samhällen.

2) FRO är hörnstenen i en sådan omställning. Med tanke på hur omfattande denna omvandling 
är måste resurserna inom ramen för FRO anpassas till dess omfattning. Därför måste dess 
budget utökas avsevärt och baseras på nya resurser som kompletterar, och inte ersätter, 
verktyg och medel inom EU:s sammanhållnings- eller sektorspolitik. Dessutom måste den 
kvarstå som en separat budgetpost i de kommande fleråriga budgetramarna, åtminstone 
fram till 2050.

3) Med tanke på det mål som fastställts för FRO bör 80 % av dess budget gå till kolregioner, 
eftersom dessa står inför de största systemiska utmaningarna som en följd av omställningen 
till klimatneutralitet.

4) Ett nära och direkt samarbete med regionala och lokala myndigheter är av grundläggande 
betydelse. De vet bäst hur man bör målinrikta stödet till områden där det är mest effektivt i 
målregionerna. Eftersom FRO är inriktad på regioner som står inför de största utmaningarna 
på grund av omställningen, inbegripet en betydande förväntad minskning av självstyrande 
områdens intäkter, bör de relevanta kostnaderna för stödberättigande projekt kunna ersättas 
upp till 75 %.

5) När det gäller omfattningen av FRO-stödet måste förteckningen över stödberättigande 
verksamheter bättre återspegla nödvändigheten att

- ge nytt liv till tidigare gruvanläggningar och kraftverksområden,

- bekämpa luftföroreningar och energifattigdom och garantera en snabb minskning av 
utsläppen från kol, för vilka investeringar i naturgas och fjärrvärme spelar en nyckelroll,

- investera i förnybar energi,

- göra produktiva investeringar i företag, inklusive regionalt och lokalt offentligägda 
företag, små och medelstora företag samt uppstartsföretag,

- investera i ren rörlighet i städer och alternativa bränslen, och

- investera i silverekonomin och social innovation.



AD\1208450SV.docx 5/48 PE650.713v02-00

SV

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för regional utveckling 
att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det regelverk som styr unionens 
sammanhållningspolitik för perioden 
2021–2027, kopplat till nästa fleråriga 
budgetram, bidrar till fullgörandet av 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och FN:s mål för hållbar 
utveckling genom att inrikta unionens 
finansiering på gröna mål. Genom den här 
förordningen genomförs en av 
prioriteringarna i meddelandet om den 
europeiska gröna given (nedan kallat den 
gröna given)11 och den ingår i 
investeringsplanen för ett hållbart Europa12 
som tillhandahåller särskild finansiering 
genom mekanismen för en rättvis 
omställning inom 
sammanhållningspolitiken, för att hantera 
de ekonomiska och sociala kostnaderna 
för omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi där alla återstående 
utsläpp av växthusgaser kompenseras 
genom motsvarande upptag av gaserna.

(1) Det regelverk som styr unionens 
sammanhållningspolitik för perioden 
2021–2027, kopplat till nästa fleråriga 
budgetram, bidrar till fullgörandet av 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet, i synnerhet målet att 
begränsa den globala 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå, och FN:s mål för 
hållbar utveckling genom att inrikta 
unionens finansiering på gröna mål. 
Genom den här förordningen genomförs en 
av prioriteringarna i meddelandet om den 
europeiska gröna given (nedan kallat den 
gröna given)11 och den ingår i 
investeringsplanen för ett hållbart Europa12 
som tillhandahåller särskild finansiering 
genom mekanismen för en rättvis 
omställning inom 
sammanhållningspolitiken, för att hantera 
de ekonomiska och sociala utmaningarna 
med energiomställningen till en 
klimatneutral och cirkulär ekonomi där alla 
återstående utsläpp av växthusgaser 
kompenseras genom motsvarande upptag 
av gaserna.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Omställningen till en klimatneutral 
och cirkulär ekonomi är ett av unionens 
viktigaste politiska mål. Den 12 december 
2019 godkände Europeiska rådet målet att 
uppnå en klimatneutral union 2050 i linje 
med Parisavtalets mål. Att vi bekämpar 
klimatförändringar och miljöförstöring 
kommer att gagna alla på lång sikt och 
skapa möjligheter och utmaningar för alla 
på medellång sikt, men alla regioner och 
medlemsstater har olika utgångslägen för 
omställningen och olika kapacitet att 
genomföra den. Vissa har hunnit längre än 
andra, och omställningen medför mer 
omfattande sociala och ekonomiska 
konsekvenser för de regioner som är starkt 
beroende av fossila bränslen, särskilt kol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, eller 
växthusgasintensiva industrier. Situationen 
innebär att det finns en risk att 
omställningen i unionen sker i varierande 
hastighet när det gäller klimatåtgärder, och 
även att skillnaderna mellan regionerna 
ökar, vilket vore skadligt för målet social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning.

(2) Omställningen till en 
konkurrenskraftig och motståndskraftig 
klimatneutral och cirkulär ekonomi är ett 
av unionens viktigaste politiska mål. Den 
12 december 2019 godkände Europeiska 
rådet målet att uppnå en klimatneutral 
union 2050 i linje med Parisavtalets mål. 
I januari 2020 manade 
Europaparlamentet till brådskande 
åtgärder för att hantera 
klimatförändringarna och 
miljöutmaningarna och ställde sig bakom 
åtagandet att omvandla unionen till ett 
sundare, hållbart, rättvist och välmående 
samhälle med nettonollutsläpp av 
växthusgaser. Den 17 april 2020 framhöll 
parlamentet vidare att 
klimatneutralitetsmålet bör prägla de 
politiska åtgärderna mot covid-19-
pandemin och dess konsekvenser och att 
strategin med den gröna given bör stå i 
centrum för unionsekonomins 
återhämtning och återuppbyggnad. Detta 
kommer att kräva stora investeringar och 
därför behövs betydande ytterligare 
anslag från unionens budget Att vi 
bekämpar klimatförändringar, 
miljöförstöring och energifattigdom 
kommer att gagna alla på lång sikt och 
skapa möjligheter och utmaningar på 
medellång och längre sikt, men alla 
regioner och medlemsstater har olika 
utgångslägen för omställningen och olika 
kapacitet att genomföra den. Vissa har 
hunnit längre än andra, och 
energiomställningen medför mer 
omfattande sociala och ekonomiska 
konsekvenser för de regioner som är starkt 
beroende av fasta fossila bränslen, särskilt 
kol, brunkol, torv och oljeskiffer, eller 
växthusgasintensiva industrier. Situationen 
innebär att det finns en risk att 
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omställningen i unionen sker i varierande 
hastighet när det gäller klimatåtgärder, och 
även att skillnaderna mellan regionerna 
ökar, vilket vore skadligt för målet social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning. En sådan obalans bör 
återspeglas i form av en rättvis fördelning 
av fondens resurser till de medlemsstater 
och regioner som berörs mest av 
omställningen och som behöver adekvat 
ekonomiskt stöd för att säkerställa en 
verklig rättvis omställning och undvika 
negativ socioekonomisk inverkan på 
människor, industrier och arbetstagare. 
Vid tilldelningen av medel från fonden 
bör hänsyn tas till de territorier som redan 
har vidtagit åtgärder för omställningen 
men som fortfarande står inför stora 
utmaningar.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att omställningen ska bli 
framgångsrik måste den vara rättvis och 
socialt godtagbar för alla. Därför måste 
både unionen och medlemsstaterna redan 
från börja beakta de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna och utnyttja alla 
tänkbara verktyg för att mildra de negativa 
konsekvenserna. Unionens budget har här 
en viktig roll att spela.

(3) För att omställningen ska bli 
framgångsrik måste den vara rättvis och 
inkluderande, visa prov på socialt 
ansvarstagande och vara godtagbar för 
alla, för att förhindra att de samhällen 
som drabbas mest negativt motsätter sig 
klimatåtgärderna. Därför måste både 
unionen och medlemsstaterna redan från 
börja beakta de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna och utnyttja alla tänkbara 
verktyg för att mildra de negativa 
konsekvenserna, bland annat genom att 
skapa lämpliga förutsättningar för att 
kunna undanröja energifattigdomen. 
Omställningen kommer att kräva 
betydande ekonomiska resurser, och 
unionens budget har därför här en viktig 
roll att spela för att se till att ingen 
hamnar på efterkälken.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Syftet med den europeiska gröna 
given är att göra EU till den första 
klimatneutrala kontinenten senast 2050, 
och det kräver en grundläggande 
omvandling av vårt energisystem. 
Energiunionen är det viktigaste politiska 
instrumentet för denna omställning, som 
strävar efter att skapa säker, hållbar och 
konkurrenskraftig energi till ett 
överkomligt pris för alla konsumenter, 
hushåll och företag i EU. För att uppnå 
detta mål krävs en grundläggande 
omvandling av unionens energisystem 
och ansträngningar att inte lämna någon 
på efterkälken i denna omställning. De tre 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning bör motsvara de fem delarna 
i strategin för energiunionen: 
”Energitrygghet, solidaritet och 
förtroende”, som syftar till att diversifiera 
Europas energikällor och förbättra och 
effektivisera användningen av energi som 
produceras inom unionen. En ”fullt 
integrerad inre energimarknad” för att 
främja sammanlänkningar som gör det 
möjligt för energi att flöda fritt i hela 
unionen så att energileverantörerna fritt 
kan konkurrera och ge de bästa 
energipriserna. ”Energieffektivitet först”, 
eftersom lägre energiförbrukning minskar 
föroreningarna och bevarar de inhemska 
energikällorna, vilket minskar unionens 
behov av energiimport. ”Minskade 
koldioxidutsläpp från ekonomin”, den 
fjärde delen, uppmuntrar privata 
investeringar i ny infrastruktur och ny 
teknik. ”Forskning, innovation och 
konkurrenskraft”, som syftar till att stödja 
banbrytande teknik med låga 
koldioxidutsläpp genom att samordna 
forskning och hjälpa till att finansiera 
projekt i partnerskap med den privata 
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sektorn.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Enligt den gröna given och 
investeringsplanen för ett hållbart Europa 
bör mekanismen för en rättvis omställning 
bidra till att genomföra 
energiomställningen och anpassa 
samhället till den samt komplettera de 
andra åtgärderna inom nästa fleråriga 
budgetram för perioden 2021–2027. 
Mekanismen bör bidra till att hantera de 
sociala och ekonomiska konsekvenserna av 
omställningen till en klimatneutral union 
senast 2050 genom att sammanföra 
utgifterna i unionens budget för 
klimatmässiga, ekonomiska och sociala 
mål på regional nivå.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den här förordningen inrättar 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som är en av pelarna i den mekanism för en 
rättvis omställning som genomförs inom 
sammanhållningspolitiken. Syftet med 
FRO är att mildra de negativa effekterna 
av klimatövergången genom att stödja de 
mest drabbade områdena och 
arbetstagarna. I enlighet med det särskilda 
FRO-målet bör åtgärder som får stöd från 
FRO direkt bidra till att mildra 
konsekvenserna av omställningen genom 
att finansiera en diversifiering och 
modernisering av den lokala ekonomin och 

(5) Den här förordningen inrättar 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som är en av pelarna i den mekanism för en 
rättvis omställning som genomförs inom 
sammanhållningspolitiken och hänger 
samman med EU:s energipolitik. Syftet 
med FRO är att säkerställa europeisk 
solidaritet genom att stödja åtgärder för att 
åstadkomma en rättvis, effektiv och 
ändamålsenlig energiomställning i 
riktning mot en klimatneutral ekonomi 
och mildra de negativa effekterna av 
denna omställning genom att stödja de 
mest drabbade områdena, 
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genom att dämpa de konsekvenserna för 
sysselsättningen. Detta avspeglas i det 
särskilda FRO-målet, som inrättas på 
samma nivå som och förtecknas 
tillsammans med de politiska målen i 
artikel [4] i förordning (EU) [new CPR].

samhällsgrupperna och arbetstagarna och 
samtidigt stärka unionens globala 
konkurrenskraft och industriella 
ledarskap samt dess tillväxt och välstånd. 
I enlighet med det särskilda FRO-målet bör 
åtgärder som får stöd från FRO direkt bidra 
till att genomföra en rättvis 
energiomställning och mildra 
konsekvenserna av omställningen genom 
att finansiera satsningar på ren energi till 
en rimlig kostnad och miljömässigt och 
socialt hållbara verksamheter som kan 
leda till diversifiering och modernisering 
av den lokala ekonomin, och dämpa de 
negativa konsekvenserna för 
sysselsättningen genom att stimulera till 
nya jobb i dessa områden. Detta avspeglas 
i det särskilda FRO-målet, som inrättas på 
samma nivå som och förtecknas 
tillsammans med de politiska målen i 
artikel [4] i förordning (EU) [new CPR].

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Med tanke på hur viktigt det är att 
genomföra paketet om ren energi för alla 
i EU, som spelar en central roll i 
Europeiska unionens övergång till en 
klimatneutral ekonomi och för att slutföra 
energiunionen, bör FRO ha stor betydelse 
när tidigare gruvanläggningar ska 
omvandlas till att skapa förnybar energi. 
Detta kan minska 
avvecklingskostnaderna, bidra till 
energisäkerheten och ge ekonomiskt 
värde och arbetstillfällen till 
f.d. gruvdriftssamhällen. Utvecklingen av 
sådana projekt gynnas av att det finns en 
infrastruktur och omfattande tillgång till 
mark. Det behöver tas fram lösningar 
från fall till fall för att säkerställa att 
projekten är lämpliga för de lokala 
förhållandena. Nära samarbete mellan 
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företag, tillsynsmyndigheter, investerare, 
markanvändningsplanerare och 
lokalsamhällen är nödvändigt för att 
komma fram till de mest hållbara 
användningsområdena och maximera den 
socioekonomiska utvecklingen. FRO bör 
inte få förvärra befintliga brister i 
jämlikheten mellan medlemsstaterna och 
inte heller försvaga den inre marknaden.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Med tanke på vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet, begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriella nivåer, åtagandet avseende 
FN:s mål för hållbar utveckling och 
unionens höjda ambitionsnivå som föreslås 
i den gröna given, bör FRO ge ett viktigt 
bidrag till allmänna klimatåtgärder och 
säkerställa att ingen hamnar på 
efterkälken genom att möjliggöra 
energiomställningen i de regioner som 
drabbas hårdast. Medel från FRO:s eget 
anslag är ett tillägg och kompletterar de 
investeringar som krävs för att uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
unionens budget ska bidra till klimatmålen. 
Medel som på frivillig basis förs över från 
Eruf och ESF + bör bidra fullt ut till att det 
målet uppnås.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) FRO-medlen bör vara omfattande 
och stå i proportion till fondens ambitiösa 
mål. Inrättandet av FRO:s resurser bör 
under inga omständigheter leda till 
nedskärningar eller överföringar av 
budgetresurser som anslagits till de 
fonder som omfattas av förordning 
(EU).../... [new CPR] eller från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu). 
Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
själva besluta om att komplettera sina 
FRO-anslag med resurser överförda från 
Eruf och ESF+ i enlighet med artikel 21a 
i förordning (EU) ... [new CPR].

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater som 
är starkt beroende av fossila bränslen eller 
växthusgasintensiva industriella 
verksamheter som ska fasas ut eller som 
måste anpassas vid omställningen till 
klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. FRO bör 
därför omfatta alla medlemsstater, men 
fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi kräver betydande investeringar 
och är både en utmaning och en möjlighet 
för alla medlemsstater. Den kommer att 
vara särskilt krävande för de medlemsstater 
som är, eller fram till helt nyligen har 
varit, starkt beroende av fasta fossila 
bränslen eller växthusgasintensiva 
industriella verksamheter som ska fasas ut 
eller som måste anpassas vid omställningen 
till klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. 
Fördelningen av FRO-medel bör därför 
avspegla varje medlemsstats utgångsläge i 
energiomställningsprocessen, jämte dess 
kapacitet att finansiera de investeringar 
som krävs i de berörda regionerna för att 
klara av omställningen till klimatneutralitet 
i EU senast 2050.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Att ställa om till klimatneutralitet 
innebär också nya ekonomiska 
möjligheter. I synnerhet kan 
f.d. gruvsamhällen få gröna 
arbetstillfällen genom att tidigare 
gruvanläggningar omvandlas till 
produktion av förnybar energi och det 
byggs infrastruktur för förnybar energi på 
sådana anläggningar eller kringliggande 
områden. Genom övergången från 
kolbaserade regionala ekonomier och 
energisystem till förnybar energi kan 
lokala samhällen bli aktiva deltagare i 
och styra energiomställningen och övergå 
från en enkel- till multiindustriell modell. 
Omvandlingen av kolregioner till nav för 
förnybar energi har nytta av att det redan 
finns infrastruktur och omfattande 
tillgång till mark samt utbildad personal. 
Sådan omställning kan även bidra till 
energisäkerhet och motståndskraft, 
grundat på en decentraliserad 
energisystemmodell.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I enlighet med förordning [EU:s 
återhämtningsinstrument] och inom 
ramen för de medel som anslagits i den 
bör åtgärder för återhämtning och 
resiliens inom Fonden för en rättvis 
omställning genomföras för att hantera de 
aldrig tidigare skådade effekterna av 
covid-19-krisen. Eventuella extraresurser 
bör användas på ett sådant sätt att man 
säkerställer att tidsfristerna i förordning 
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[EU:s återhämtningsinstrument] iakttas.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) I den här förordningen fastställs de 
typer av investeringar för vilka utgifterna 
kan få stöd från FRO. All verksamhet som 
får stöd bör bedrivas med full respekt för 
unionens mål och lagstiftning för på 
klimat- och miljöområdet, inbegripet EU:s 
energi- och klimatmål 2030 om minskade 
växthusgasutsläpp, bättre 
energieffektivitet och mer förnybara 
energikällor, och, där så är lämpligt, 
kriterierna i [förordningen om inrättande 
av en ram för främjande av hållbara 
investeringar] för att fastställa huruvida 
en ekonomisk verksamhet är miljömässigt 
hållbar. I förteckningen över investeringar 
bör sådana ingå som stöder lokala 
ekonomier och som är tekniskt 
genomförbara och långsiktigt hållbara, 
med beaktande av alla mål i den gröna 
given. De finansierade projekten bör bidra 
till en gradvis övergång till en innovativ, 
konkurrenskraftig, motståndskraftig, 
klimatneutral och cirkulär ekonomi. Inom 
sektorer med höga nivåer på 
koldioxidutsläpp, t.ex. energiproduktion 
baserad på stenkol, brunkol, torv och 
oljeskiffer, bör stödet kopplas till en 
gradvis utfasning av verksamheten och 
motsvarande sänkning av 
sysselsättningsnivån, vilka genomförs i 
samarbete med arbetsmarknadens parter 
och inom en rimlig tidsram. I syfte att 
omvandla dessa sektorer bör stödet främja 
energieffektivitet och verksamhet med 
låga koldioxidutsläpp genom användande 
av ny teknik, förnybara energikällor och 
investeringar i utnyttjande av 
infrastruktur och teknik för överkomlig 
och ren energi samt nya processer eller 



AD\1208450SV.docx 15/48 PE650.713v02-00

SV

produkter. Försörjningstryggheten måste 
dessutom säkerställas genom tekniska 
innovationer, däribland utbyggnad av 
vätgas, särskilt grön vätgas, som har 
potential att bli en av 2000-talets främsta 
energibärare. Sådan verksamhet bör leda 
till betydande minskningar av 
livscykelutsläpp inom territoriets 
energisystem och bör vara i linje med 
EU:s klimat- och energimål för 2030 och 
EU:s klimatneutralitet till 205013, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar den 
högkvalificerade och hållbara 
sysselsättningen, undviker miljöförstöring, 
säkrar energisystemets tillförlitlighet och 
stärker stabiliteten hos ett energisystem 
som huvudsakligen grundar sig på att 
prioritera energieffektivitet och använda 
huvudsakligen förnybara energikällor, 
inbegripet genom flexibel 
balanseringsteknik och lagringslösningar. 
Särskild uppmärksamhet bör också ägnas 
verksamhet som främjar innovation och 
forskning inom avancerad och hållbar 
teknik genom att stärka 
samverkanseffekterna med Horisont 
Europa, samt verksamhet inom 
digitalisering, konnektivitet och smart 
rörlighet, under förutsättning att åtgärderna 
hjälper till att mildra de negativa 
sidoeffekterna av en konkurrenskraftig, 
klimatneutral och cirkulär ekonomi och att 
de bidrar till den.

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

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

Ändringsförslag 14
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Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skydda de medborgare som 
är mest sårbara för klimatomställningen 
bör FRO också täcka kompetenshöjning 
och omskolning av berörda arbetstagare, 
för att hjälpa dem att anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 
arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden.

(11) För att skydda de medborgare som 
är mest sårbara för klimatomställningen 
bör FRO också täcka kompetenshöjning 
och omskolning av berörda arbetstagare för 
att hjälpa dem, genom att förse dem med 
de kvalifikationer som krävs, att anpassa 
sig till nya sysselsättningsmöjligheter, samt 
stöd i arbetssökandet. Hänsyn bör tas till 
kompetens och kvalifikationer som ligger 
i linje med omställningen till 
klimatneutralitet. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt omskolning 
som ges i enlighet med den regionala 
arbetsmarknadens behov, särskilt i fråga 
om arbetsplatsförlagd utbildning eller en 
kombination av deltidsarbete och 
omskolning på deltid. Omställningen till 
ett rent energisystem baserat på 
användning av förnybara energikällor 
och energieffektivitet kan skapa många 
nya jobb i områden som är beroende av 
fossila bränslen. Åtgärder inriktade på 
arbetstagare och arbetssökande bör även 
ha ett jämställdhetsperspektiv.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör FRO stödja 
produktiva investeringar i små och 
medelstora företag. Med produktiva 
investeringar menas investeringar i 
företagens realkapital eller immateriella 
tillgångar, för att producera varor och 
tjänster och därigenom bidra till 
bruttoinvesteringar och sysselsättning. För 
andra företag än de små och medelstora 

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

kvalitativ sysselsättning. För andra företag 
än de små och medelstora företagen bör 
produktiva investeringar få stöd om de 
bidrar till omställningen till, eller 
genomförandet av, rena energikällor, 
bidrar till klimatneutralitet eller gör det 
möjligt att begränsa förlusten av 
arbetstillfällen på grund av omställningen, 
genom att de skapar eller skyddar ett 
betydande antal arbetstillfällen och på 
villkor att de inte leder till eller är ett 
resultat av omlokalisering. Investeringar i 
befintliga industrianläggningar, inklusive 
sådana som omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de 
bidrar till övergången till en klimatneutral 
ekonomi till 2050 och går under de 
relevanta riktmärken som fastställts för 
gratis tilldelning enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG och om de 
leder till att ett betydande antal 
arbetstillfällen skyddas. Sådana 
investeringar bör motiveras i enlighet 
därmed i den relevanta territoriella planen 
för en rättvis omställning. Investeringar i 
industrianläggningar som omfattas av 
unionens utsläppshandelssystem bör inte 
inkluderas på ett sådant sätt att det bidrar 
till att öka de vinster som redan skapas 
genom handeln med utsläppsrätter. För att 
främja den inre marknadens och 
sammanhållningspolitikens integritet bör 
stöd till företag följa unionens regler om 
statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget, och framför allt bör stöd 
till produktiva investeringar i andra företag 
än små och medelstora företag begränsas 
till företag i områden som utses till 
stödområden i enlighet med artikel 107.3 a 
och c i EUF-fördraget.

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

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att uppnå målen för FRO bör 
kommissionen överväga ändringar av 
riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd 
och energi, som är nödvändiga för att 
underlätta privata investeringar och ett 
framgångsrikt genomförande av FRO. 
Det behövs en stark ram för statligt stöd 
för att förebygga att stöd till 
koldioxidutsläppsminskning leder till 
olämpliga störningar på den inre 
marknaden. Översynen av riktlinjerna för 
statligt stöd till miljöskydd och energi 
måste åtfölja den gröna given, i synnerhet 
genom att det tas hänsyn till 
lagstiftningsutveckling, tekniska framsteg 
och möjligheter som skett på sistone och 
helt nyligen, och till 
marknadsutvecklingen i energisektorn. 
Den planerade översynen av riktlinjerna 
för statligt stöd till miljöskydd och energi 
bör möjliggöra nationellt stöd till 
strukturella förändringar p.g.a. 
utfasningen av kol, enligt samma 
villkorlighet som FRO. Vid översynen av 
riktlinjerna bör hänsyn därför också tas 
till problemen med de strukturella 
förändringarna i de berörda regionerna, 
för att säkerställa att dessa regioner får 
tillräcklig flexibilitet för att utföra sina 
projekt på ett socialt och ekonomiskt 
hållbart sätt.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Stöd till produktiva investeringar i 
andra företag än små och medelstora 
företag genom FRO bör inte begränsas 
till de områden som är berättigade till 
statligt stöd enligt de tillämpliga reglerna 
om statligt stöd i enlighet med artikel 
107.3 a och c i EUF-fördraget. Tvärtom 
bör bestämmelserna om statligt stöd göra 
det möjligt för alla regioner att få stöd 
genom FRO för att i ett tidigt skede kunna 
hantera risken för förlorade 
arbetstillfällen på ett effektivt sätt. Detta 
bör också säkerställas genom att 
kommissionens förordning (EU) 
nr 651/20141a anpassas i enlighet härmed.
__________________
1a Kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) De områden som påverkas mest av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi bör få möjlighet att aktivt ta itu 
med de därmed sammanhängande 
strukturförändringarna så tidigt som 
möjligt. Detta kräver att de rättsliga 
bestämmelserna om statligt stöd ändras, 
t.ex. genom en ny riktlinje från 
kommissionen på grundval av 
artikel 107.3 b eller c i EUF-fördraget, så 
att det säkerställs att stöd tillåts enligt 
gällande regler, oavsett de stödda 
regionernas status.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 12d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12d) Alla investeringar ska följa 
principerna om energieffektivitet först och 
förorenaren betalar. För att säkerställa 
att FRO inte används för att bekosta 
återställande av miljöskador som omfattas 
av ett företags miljöansvar, och för att 
inte snedvrida incitamenten att minska 
utsläppen och annan miljöpåverkan, bör 
stöd till investeringar i återställande och 
sanering av områden, återställande av 
ekosystem och projekt för ändrad 
användning därför endast användas när 
inget företag kan hållas juridiskt 
ansvarigt för att finansiera sådana 
åtgärder, i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar i artikel 191 i EUF-
fördraget.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att tillhandahålla flexibilitet vid 
programplaneringen av FRO-medlen inom 
målet Investering för sysselsättning och 
tillväxt bör det vara möjligt att utarbeta ett 
fristående FRO-program eller att 
programplanera FRO-medel inom en eller 
flera prioriteringar inom ett program som 
får stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden+ (ESF+) eller 
Sammanhållningsfonden. I enlighet med 
artikel 21a i förordning (EU) [new CPR] 
bör FRO-medlen förstärkas med 
kompletterande finansiering från Eruf och 

(13) För att tillhandahålla flexibilitet vid 
programplaneringen av FRO-medlen inom 
målet Investering för sysselsättning och 
tillväxt bör det vara möjligt att utarbeta ett 
fristående FRO-program eller att 
programplanera FRO-medel inom en eller 
flera prioriteringar inom ett program som 
får stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden+ (ESF+) eller 
Sammanhållningsfonden med ytterligare 
medel. Medlemsstaterna bör ha möjlighet 
att besluta att förstärka FRO-medlen med 
kompletterande finansiering från Eruf och 
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ESF+. De belopp som överförs från Eruf 
respektive ESF+ bör vara förenliga med 
den typ av insatser som anges i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning.

ESF+, vilka bör ges ytterligare medel för 
detta ändamål. De belopp som överförs 
från Eruf respektive ESF+ bör vara 
förenliga med den typ av insatser som 
anges i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) FRO-stödet bör villkoras av att en 
rättvis omställningsprocess i ett specifikt 
territorium faktiskt genomförs, för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi. Med stöd 
av kommissionen bör medlemsstaterna 
därför, i samarbete med relevanta 
regionala och lokala myndigheter i de 
berörda territorierna (på lägst Nuts 2 och 
3-nivå), bransch- och fackföreträdare, 
civilsamhällesorganisationer och andra 
berörda aktörer, utarbeta territoriella 
planer för en rättvis omställning med 
detaljerade uppgifter om 
omställningsprocessen, i enlighet med sina 
nationella energi- och klimatplaner, och 
med angivande av hur de ska genomföras, 
kontrolleras och utvärderas. 
Kommissionen bör därför inrätta en 
plattform för en rättvis omställning, som 
skulle bygga på erfarenheter av och 
framgång med den befintliga plattformen 
för kolregioner i övergång, för att 
möjliggöra bilateralt och multilateralt 
utbyte av erfarenheter och bästa praxis 
inom alla berörda sektorer.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet. Dessa territorier bör definieras 
exakt och motsvara Nuts 3-regioner eller 
delar av sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter 
som också är förenliga med omställningen 
till klimatneutralitet och med målen i den 
gröna given. Endast investeringar som 
överensstämmer med omställningsplanerna 
bör få ekonomiskt stöd från FRO. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de program (med 
stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

(15) De territoriella planerna för en 
rättvis omställning bör, efter samråd med 
berörda aktörer, ange de mest negativt 
drabbade territorierna, dit FRO-stödet bör 
riktas, och de bör beskriva de särskilda 
åtgärder som ska vidtas för att uppnå 
unionens energi- och klimatmål 2030 och 
en klimatneutral ekonomi, särskilt när det 
gäller omställning eller stängning av 
anläggningar för produktion av fasta 
fossila bränslen eller annan 
växthusgasintensiv verksamhet, samtidigt 
som befintliga arbetstillfällen bevaras och 
nya utvecklas så att social utslagning 
undviks i de berörda territorierna. Dessa 
territorier bör definieras exakt och 
motsvara Nuts 3-regioner eller delar av 
sådana. Planerna bör innehålla en 
detaljerad beskrivning av territoriernas 
utmaningar och behov, bland annat 
arbetslöshetssiffror, avfolkningstendenser 
och tidigare omvandlings- eller 
omställningsinsatser, och dessutom ange 
den typ av insatser som behövs, för att 
säkerställa en samstämmig utveckling av 
klimatresilienta ekonomiska verksamheter 
som också är förenliga med unionens 
energi- och klimatmål 2030, 
omställningen till klimatneutralitet, och 
målen i den gröna given, om möjligt i 
synergi med andra relevanta europeiska 
eller nationella finansieringssystem och 
-program liksom med andra politiska EU-
prioriteringar. Endast investeringar som 
överensstämmer med omställningsplanerna 
bör få ekonomiskt stöd från FRO. De 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de program (med 
stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

Ändringsförslag 23
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Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Målen för denna förordning, 
nämligen att stödja territorier som 
genomgår en ekonomisk och social 
omvandling i samband med omställningen 
till en klimatneutral ekonomi kan inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna själva. De viktigaste 
anledningarna till detta är dels skillnaderna 
i utvecklingsnivå mellan de olika 
territorierna och eftersläpningen i de minst 
gynnade territorierna samt 
medlemsstaternas och territoriernas 
finansiella resurser, dels behovet av en 
enhetlig genomföranderam som omfattar 
flera unionsfonder med delad förvaltning. 
Eftersom målen kan uppnås bättre på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(19) Målen för denna förordning, 
nämligen att stödja territorier som har 
stora utmaningar av ekonomisk, 
energirelaterad och social natur i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, kan inte i tillräcklig utsträckning 
uppnås av medlemsstaterna själva. De 
viktigaste anledningarna till detta är dels 
skillnaderna i utvecklingsnivå mellan de 
olika territorierna och eftersläpningen i de 
minst gynnade territorierna samt 
medlemsstaternas och territoriernas 
finansiella resurser, dels behovet av en 
enhetlig genomföranderam som omfattar 
flera unionsfonder med delad förvaltning. 
Samstämmighet med andra 
politikområden bör säkerställas, i 
synnerhet industripolitiken och reglerna 
för offentlig upphandling, med syftet att 
säkerställa lika villkor så att den 
europeiska industrin, inklusive små och 
medelstora företag, kan producera 
hållbara varor och tjänster i enlighet med 
den gröna given och erbjuda 
arbetstillfällen. Eftersom målen kan 
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 
i fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
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som ska stödja territorier som står inför 
allvarliga socioekonomiska utmaningar till 
följd av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050.

som ska stödja territorier som står inför 
allvarliga socioekonomiska utmaningar 
och utmaningar för energi och miljö till 
följd av medlemsstaternas särskilda 
omständigheter i sin 
energiomställningsprocess för att uppnå 
EU:s energi- och klimatmål till 2030 och 
en klimatneutral ekonomi i unionen till 
2050. Det gäller närmare bestämt alla 
regioner som står inför stora 
strukturförändringar på grund av 
nuvarande, eller nyligen avslutade, 
beroende av fasta fossila bränslen, som 
stenkol, brunkol, torv och oljeskiffer, eller 
av växthusgasintensiv industriverksamhet.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt artikel [4.1] andra stycket i 
förordning (EU) [new CPR] ska FRO bidra 
till det enda särskilda målet som ska göra 
det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekterna av omställningen 
till en klimatneutral ekonomi.

Enligt artikel [4.1] andra stycket i 
förordning (EU) [new CPR] ska FRO bidra 
till det enda särskilda målet att dels uppnå 
en solidarisk, välfungerande och 
miljömässigt hållbar energiomställning 
till en klimatneutral ekonomi, som tar 
hänsyn till utvecklingen av territoriella 
planer för en rättvis omställning så att 
arbetstagare, energisektor, industri, 
investerare och samhällen får 
planeringssäkerhet, dels skapa rättvisa 
och lika villkor för regioner, ekonomiska 
aktörer och människor att hantera 
energiomställningens olika effekter på det 
sociala planet, på ekonomin och på 
energisäkerheten, energifattigdomen och 
miljön.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

FRO-stödda åtgärder ska respektera 
Parisavtalet, unionens energi- och 
klimatmål för 2030 och 2050 samt 
principerna för den cirkulära ekonomin. 
FRO ska i synnerhet stödja insatser för att 
fullt ut förverkliga den stora 
sysselsättningspotential som ligger i 
denna omställning i de berörda 
regionerna.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. FRO ska stödja målet Investering 
för sysselsättning och tillväxt i alla 
medlemsstater.

1. FRO ska stödja målet Investering 
för sysselsättning och tillväxt i alla 
medlemsstater som skrivit under målet om 
att uppnå klimatneutralitet i 
unionsekonomin senast 2050 och påvisar 
sitt åtagande i sina nationella energi- och 
klimatplaner, särskilt i de regioner som 
har störst behov av unionens ekonomiska 
stöd på grund av att de har mycket stora 
utmaningar i samband med 
energiomställningen. I enlighet med 
bilaga I till denna förordning ska FRO:s 
resurser i huvudsak anslås till 
kolregioner, enligt förteckningen i 
bilagan till mandatet för plattformen för 
kol- och koldioxidintensiva regioner 
(”Coal Regions in Transition Platform”), 
för att hantera de sociala, ekonomiska, 
energitrygghetsrelaterade och 
miljömässiga effekterna av deras 
energiomställning.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 - stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 7,5 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa kan 
utökas med eventuella ytterligare medel 
som tilldelas i unionens budget och med 
andra medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara minst 
44 073 459 000 euro i löpande priser, och 
de ska inte överföras från anslagen i de 
fonder som omfattas av förordning (EU) 
[new CPR], särskilt inte från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
Europeiska socialfonden (ESF+) eller 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). Detta 
belopp kan utökas med eventuella 
ytterligare medel som tilldelas i unionens 
budget och med andra medel i enlighet 
med den tillämpliga grundrättsakten.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på programplaneringen och 
budgeteringen i unionens budget ska det 
belopp som avses i första stycket 
indexregleras med 2 % per år.

utgår

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från artikel 
[21a] i förordning (EU) [new CPR] ska 
ytterligare medel som avses i punkt 2 som 
tilldelas FRO i unionens budget eller som 
tillhandahålls från andra medel inte 
kräva kompletterande stöd från Eruf eller 
ESF+.

utgår
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. FRO ska endast stödja verksamhet 
som är direkt kopplad till dess särskilda 
mål enligt artikel 2 och som bidrar till 
genomförandet av de territoriella planer för 
en rättvis omställning som upprättats i 
enlighet med artikel 7.

1. FRO ska endast stödja verksamhet 
som är direkt kopplad till dess särskilda 
mål enligt artikel 2 och som bidrar till 
genomförandet av hållbara territoriella 
planer för en rättvis omställning som 
upprättats i enlighet med artikel 7.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkt 1 ska FRO endast 
stödja följande verksamheter:

I enlighet med punkt 1 ska FRO stödja 
följande verksamheter:

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produktiva investeringar i små och 
medelstora företag, inklusive 
uppstartsföretag, som leder till ekonomisk 
diversifiering och omställning.

a) Produktiva och hållbara 
investeringar i små och medelstora företag, 
inklusive uppstartsföretag, kooperativ, 
medborgarenergigemenskaper och 
organisationer i den tredje sektorn samt i 
regionala och lokala offentligägda 
företag, som leder till ekonomisk 
diversifiering och omställning och bidrar 
till skapandet av nya kvalitetsjobb.

Ändringsförslag 34
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Investeringar i skapandet av nya 
företag, även genom företagskuvöser och 
konsulttjänster.

b) Investeringar i skapandet av nya 
företag, i synnerhet små och medelstora 
företag och uppstartsföretag som leder till 
ekonomisk diversifiering och bidrar till att 
skapa nya arbetstillfällen, och även 
genom att tillhandahålla relevanta 
företagskonsulttjänster.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i forskning och 
innovation och främjande av överföring av 
avancerad teknik.

c) Investeringar i hållbar forskning 
och innovation, däribland 
energiforskning, bland annat vid 
forskningsinstitut och universitet, och 
främjande av överföring av avancerad 
teknik.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och förnybar energi.

d) Investeringar i användning av 
teknik, infrastruktur och tjänster för ett 
överkomligt, säkert, hållbart, tryggt och 
flexibelt system för ren energi, och i 
energieffektivitet, lagringslösningar och 
minskning av växthusgasutsläpp.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar i förnybara 
energitillgångar, infrastruktur och teknik, 
inbegripet lagringslösningar, stöd till 
egenproduktion samt utveckling och 
konvertering av värme- och kylsystem till 
förnybar energi.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Investeringar i energirenovering 
av byggnader, i enlighet med 
kommissionens kommande 
renoveringsinitiativ, inklusive 
kompetenshöjning och omskolning för 
arbetstagare på det området.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Investeringar i 
gränsöverskridande elsammanlänkning, 
i syfte att uppnå målet på 15 % senast 
2030.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dd) Investeringar i effektiv fjärrvärme 
enligt definitionen i artikel 2.41 i direktiv 
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2012/27/EU.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led de (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

de) Investeringar i användning av 
teknik och infrastruktur för överkomlig, 
ren och smart rörlighet, inklusive 
laddningsinfrastruktur för elfordon och 
hållbar multimodal rörlighet i städer, som 
skapar möjligheter för ekonomisk 
utveckling och nya jobb, bidrar till 
minskade växthusgasutsläpp i 
transportsektorn och diversifiering av 
rörlighetsutbudet, inbegripet investeringar 
i alternativa transportbränslen som 
påskyndar omställningen till helt 
utsläppsfri rörlighet.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led df (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

df) Investeringar för att bekämpa 
energifattigdom och luftföroreningar, 
särskilt genom att byta ut individuella 
kolbaserade värmeanläggningar och öka 
energieffektiviteten i de regioner som 
påverkas mest.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Investeringar i digitalisering och e) Investeringar i digitalisering och 
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digital konnektivitet. digital konnektivitet, inbegripet 
investeringar i nät med mycket hög 
kapacitet och 5G-teknik, smarta 
energilösningar och tillhörande 
infrastruktur och teknik samt 
investeringar som underlättar övergången 
till en cirkulär ekonomi och 
klimatneutralitet, inbegripet användning 
av digital teknik och digitala data inom 
jordbruk, skogsbruk och 
livsmedelsindustrin.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Investeringar i återställande och 
sanering av områden, markrestaurering 
och projekt för ändrad användning.

f) Investeringar i återställande och 
ekologisk revitalisering av, 
transporttillgänglighet för och 
upprustning av gamla kolgruvor och 
kolkraftverk, samt tidigare exploaterad 
mark och anläggningar, markrestaurering 
och projekt för ändrad användning, 
inbegripet investeringar i grön 
infrastruktur och beskogning i gamla 
gruvområden.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Investeringar för att förbättra den 
cirkulära ekonomi, bl.a. genom åtgärder 
för att förebygga och reducera avfall, 
resurseffektivitet, återanvändning och 
återvinning.

g) Investeringar för att förbättra den 
cirkulära ekonomin, bl.a. genom åtgärder 
för att förebygga och reducera avfall, 
resurseffektivitet, återanvändning, 
reparation, materialåtervinning och andra 
former av återvinning (inklusive 
energiåtervinning).
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Investeringar i silverekonomin, 
sociala innovationer och social 
infrastruktur som behövs för att stödja 
tillträdet till arbetsmarknaden, social 
delaktighet och ett aktivt och friskt 
åldrande.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare.

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare, egenanställda och 
arbetssökande, särskilt med avseende på 
kompetenser och kvalifikationer som är 
relevanta för genomförandet av regionala 
utvecklingsstrategier och för 
omställningen till en hållbar, digital och 
grön ekonomi.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Stöd i arbetssökandet. i) Stöd i arbetssökandet och stöd till 
arbetstagare som förlorat sitt arbete till 
följd av omställningen.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande.

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande, med särskild tonvikt på 
kvinnor och såbara grupper.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 5, annan specifik 
verksamhet som bidrar till FRO:s enda 
särskilda mål, som ingår i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning och 
som överenskommits mellan en 
medlemsstat, de relevanta myndigheterna 
i de berörda territorierna och godkänts av 
kommissionen.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kb) FRO ska endast stödja produktiva 
investeringar i andra företag än små och 
medelstora företag på villkor att det inte 
innebär att arbetstillfällen, kapital och 
produktionsprocesser överförs från en 
medlemsstat till en annan.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kan FRO, inom de områden som 
utses till stödområden i enlighet med 
artikel 107.3 a och c i EUF-fördraget, 
stödja produktiva investeringar i andra 
företag än små och medelstora företag, 
förutsatt att sådana investeringar har 
godkänts som en del av den territoriella 
planen för en rättvis omställning på 
grundval av de uppgifter som krävs enligt 
artikel 7.2 h. Sådana investeringar ska 
endast vara stödberättigande när de är 
nödvändiga för genomförandet av den 
territoriella planen för en rättvis 
omställning.

Dessutom kan FRO, inom relevanta 
territorier, stödja produktiva investeringar 
i andra företag än små och medelstora 
företag, förutsatt att sådana investeringar 
har inkluderats i den territoriella planen 
för en rättvis omställning. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de bidrar till 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi och inte leder till omlokalisering 
enligt artikel 60 i förordning nr .../... 
[CPR] och, för industriverksamhet som 
omfattas av EU:s utsläppshandelssystem 
(ETS), på villkor att de inte bidrar till att 
öka vinsterna från handeln med 
utsläppsrätter.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företag i svårigheter enligt 
definitionen i artikel 2.18 i kommissionens 
förordning (EU) nr 651/201416.

c) Företag i svårigheter enligt 
definitionen i artikel 2.18 i kommissionens 
förordning (EU) nr 651/201416, förutom 
företag som påverkas av 
energiomställningen till klimatneutralitet.

__________________ __________________
16 Kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

16 Kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen.

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, transport, distribution, lagring 
eller förbränning av fossila bränslen.

Ändringsförslag 55

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från punkt 1 d får 
kommissionen godkänna en territoriell 
plan för rättvis omställning som omfattar 
investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring, 
överföring eller användning av naturgas, 
förutsatt att den används som 
överbryggningsteknik och under följande 
vederbörligen motiverade omständigheter:
a) Investeringarna görs i territorier med 
särskilt allvarliga 
energiomställningsutmaningar på grund 
av deras stora beroende av fasta fossila 
bränslen, till exempel regioner med hög 
andel fasta fossila bränslen i sina 
fjärrvärmesystem.
b) Investeringarna bidrar till unionens 
miljömål för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, 
genom att påskynda den fullständiga 
utfasningen av stenkol, brunkol, torv eller 
oljeskiffer.
c) De är förenliga med unionens mål och 
lagstiftning för energi och klimat, och 
med de nationella energi- och 
klimatplanerna, samt har 
övergångskaraktär.
d) En bedömning av användningen av 
enbart förnybara energikällor har gjorts 
på förhand.
e) Bytet av de infrastrukturer som är 
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mycket koldioxidintensiva och baserade 
på fasta fossila bränslen möjliggör 
kraftigt minskade av växthusgasutsläpp 
och luftföroreningar och ökar 
energieffektiviteten.
f) Den verksamhet som får stöd bidrar till 
att minska energifattigdomen.
g) Den verksamhet som får stöd hämmar 
inte utvecklingen av förnybara 
energikällor i de berörda territorierna och 
är såväl kompatibla som i synergi med 
den framtida användningen av förnybara 
energikällor.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska endast godkänna 
program om urvalet av territorier som 
påverkas mest negativt av 
omställningsprocessen och som ingår i 
relevant territoriell plan för en rättvis 
omställning är vederbörligen motiverat och 
om den relevanta territoriella planen för en 
rättvis omställning är förenlig med den 
berörda medlemsstatens nationella energi- 
och klimatplan.

Kommissionen ska endast godkänna 
program om urvalet av territorier som 
påverkas mest negativt av 
omställningsprocessen och som ingår i 
relevant territoriell plan för en rättvis 
omställning är vederbörligen motiverat och 
om den relevanta territoriella planen för en 
rättvis omställning är förenlig med den 
berörda medlemsstatens nationella energi- 
och klimatplan. Om kommissionen inte 
ger sitt godkännande ska den 
vederbörligen motivera sitt beslut. 

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Prioriteringen eller prioriteringarna 
inom FRO ska omfatta de FRO-medel som 
består av hela eller delar av FRO-anslaget 
till medlemsstaterna samt de medel som 

2. Prioriteringen eller prioriteringarna 
inom FRO ska omfatta de FRO-medel som 
består av hela eller delar av FRO-anslaget 
till medlemsstaterna samt på frivillig basis 
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överförts i enlighet med artikel [21a] i 
förordning (EU) [new CPR]. Summan av 
de Eruf-medel och de ESF+-medel som 
överförts till FRO-prioriteringen ska 
uppgå till minst en och en halv gång 
FRO-stödet till den prioriteringen, men 
det får inte överstiga tre gånger det 
beloppet.

de medel som överförts i enlighet med 
artikel [21a] i förordning (EU) [new CPR]. 
Summan av de Eruf-medel och de ESF+-
medel som medlemsstaten beslutar att 
överföra till FRO-prioriteringen får inte 
överstiga tre gånger FRO-stödet.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stödberättigande projekt som 
finansieras av FRO och som bidrar till det 
särskilda mål som anges i artikel 2 kan få 
relevanta kostnader ersatta med upp till 
75 %.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) 
nr 868/201417 eller delar av dessa 
territorier, i enlighet med mallen i bilaga II. 
Dessa territorier ska vara de som påverkas 
mest negativt, sett till de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna av omställningen, 

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med alla behöriga regionala och lokala 
myndigheter för de berörda territorierna 
(åtminstone på Nuts-2- och Nuts-3-nivå), 
utarbeta en eller flera territoriella planer för 
en rättvis omställning, som omfattar ett 
eller flera berörda territorier som motsvarar 
nivå 3 i den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) 
nr 868/201417 eller delar av dessa 
territorier, i enlighet med mallen i bilaga II. 
Dessa territorier ska vara de som påverkas 
mest negativt, sett till de ekonomiska och 
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särskilt vad gäller de förväntade 
förlusterna av arbetstillfällen kopplade till 
produktion och användning av fossila 
bränslen samt omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

sociala konsekvenserna av omställningen 
och konsekvenserna för miljön och 
energisäkerheten, särskilt vad gäller 
antalet arbetstillfällen som går förlorade 
och eventuellt påverkas i branscher med 
koppling till produktion och användning av 
fasta fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten. Kommissionen 
fastställer riktlinjer för investeringar i 
bilaga D till landsrapporterna för 2020, 
och de bör inte begränsa 
medlemsstaternas förslag på områden och 
prioriteringar för FRO-stöd. Relevanta 
myndigheter och intressenter i 
territorierna ska vara aktivt involverade i 
alla faser, såväl utarbetande och urval 
som genomförande. 

__________________ __________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 
26 maj 2003 om inrättande av en 
gemensam nomenklatur för statistiska 
territoriella enheter (NUTS) (EUT L 154, 
21.6.2003, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 
26 maj 2003 om inrättande av en 
gemensam nomenklatur för statistiska 
territoriella enheter (NUTS) (EUT L 154, 
21.6.2003, s. 1).

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral ekonomi, inklusive en 
tidsplan för viktiga steg i omställningen 
som är förenliga med den senaste 
versionen av den nationella energi- och 
klimatplanen.

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell och 
regional nivå till att uppnå EU:s 
klimatmål 2030 och en klimatneutral 
ekonomi senast 2050, inklusive de 
omställningsåtgärder som redan har 
vidtagits och en tidsplan för viktiga 
kommande steg i omställningen som är 
förenliga med den senaste versionen av den 
nationella energi- och klimatplanen.
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Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En motivering för hur man 
fastställer de territorier som påverkas mest 
negativt av omställningsprocessen enligt 
led a och som ska få stöd från FRO enligt 
punkt 1.

b) En motivering för hur man 
fastställer de territorier som påverkas mest 
negativt och behöver extra ekonomiskt 
stöd för att klara omställningsprocessen 
enligt led a och som ska få stöd från FRO 
enligt punkt 1.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man anger 
antalet arbetstillfällen som kan påverkas 
eller gå förlorade, utvecklingsbehoven 
samt de mål som ska uppnås senast 2030 i 
samband med omvandlingen eller 
nedläggningen av växthusgasintensiv 
verksamhet i dessa territorier.

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser, samt konsekvenser för 
energisäkerheten, av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi på unionsnivå 
senast 2050, där man anger antalet 
arbetstagare och arbetstillfällen som kan 
påverkas eller gå förlorade, den eventuella 
inverkan på självstyrande områdens 
intäkter på Nuts-2- och Nuts-3-nivåerna, 
antalet påverkade företag, samt 
utvecklingsbehoven och målen, som ska 
uppnås senast 2030 i samband med 
omvandlingen eller nedläggningen av 
växthusgasintensiv verksamhet i dessa 
territorier.

Ändringsförslag 63

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

d) En beskrivning av hur FRO-stödet 
förväntas bidra till hanteringen av de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi.

d) En beskrivning av hur FRO-stödet 
förväntas bidra till hanteringen av de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna samt konsekvenserna för 
energisäkerheten av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi på unionsnivå 
senast 2050 och till åtgärder för att hindra 
att energifattigdomen förvärras.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En bedömning av planens 
förenlighet med andra nationella, regionala 
eller territoriella strategier och planer.

e) En bedömning av planens 
förenlighet med andra relevanta nationella, 
regionala eller territoriella strategier och 
planer.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) En beskrivning av 
styrmekanismerna, bestående av 
partnerskapsarrangemangen, övervaknings- 
och utvärderingsåtgärder samt ansvariga 
organ.

f) En beskrivning av 
styrmekanismerna, bestående av 
partnerskapsarrangemangen, övervaknings- 
och utvärderingsåtgärder samt ansvariga 
organ på nationell och regional nivå, 
inbegripet icke-statliga organisationers 
och institutioners möjligheter till 
utvärdering.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) En beskrivning av 
deltagarprocessen när planen utarbetas.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En beskrivning av den typ av 
insatser som planeras och hur de förväntas 
bidra till att mildra effekterna av 
omställningen.

g) En beskrivning av den typ av 
insatser som planeras, och en tidsplan för 
dem, och hur de förväntas bidra till att 
mildra de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekter och de 
konsekvenser för energisäkerheten som 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi för med sig.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) I de fall stöd ges till produktiva och 
hållbara investeringar i andra företag än 
små och medelstora företag, en förteckning 
över sådana verksamheter och företag, och 
belägg för att det finns behov av sådant 
stöd.

Ändringsförslag 69

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

i) I de fall stöd ges till investeringar 
för att minska växthusgasutsläppen från 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG, en fullständig 
förteckning över sådana verksamheter som 
ska få stöd och belägg för att de bidrar till 
en omställning till en klimatneutral 
ekonomi och att investeringarna leder till 
en betydande minskning av 
växthusgasutsläppen, så att dessa hamnar 
betydligt lägre än de relevanta riktmärken 
som fastställts för gratis tilldelning i 
enlighet med direktiv 2003/87/EG, under 
förutsättning att investeringarna är 
nödvändiga för att skydda ett stort antal 
arbetstillfällen.

i) I de fall stöd ges till investeringar 
för att minska växthusgasutsläppen från 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG, en förteckning över 
sådana verksamheter som ska få stöd och 
belägg för att de bidrar till en omställning 
till en klimatneutral ekonomi och att 
investeringarna leder till en betydande 
minskning av växthusgasutsläppen, så att 
dessa hamnar lägre än de relevanta 
riktmärken som fastställts för gratis 
tilldelning i enlighet med direktiv 
2003/87/EG, under förutsättning att 
investeringarna är nödvändiga för att 
skydda ett stort antal arbetstillfällen.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Synergier och komplementaritet 
med andra unionsprogram och pelarna i 
mekanismen för en rättvis omställning för 
att ta itu med de utvecklingsbehov som 
fastställts.

j) Synergier och komplementaritet 
med andra relevanta unionsprogram, 
unionsmedel och pelarna i mekanismen för 
en rättvis omställning för att ta itu med de 
utvecklingsbehov som fastställts.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) I de fall stödet ges till industriell 
verksamhet som redan omfattas av 
systemet för handel med utsläppsrätter, en 
beskrivning av att stödet inte bidrar till att 
öka de vinster som redan görs via 
utsläppsrätterna.
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Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Relevanta parter i enlighet med 
artikel [6] i förordning (EU) [new CPR] 
ska delta i utarbetandet och genomförandet 
av territoriella planer för en rättvis 
omställning.

3. Relevanta parter i enlighet med 
artikel [6] i förordning (EU) [new CPR] 
samt företrädare för näringslivet, 
energisektorn, arbetsmarknadsparter och 
alla andra relevanta intressenter ska delta 
i utarbetandet och genomförandet av 
territoriella planer för en rättvis 
omställning.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Territoriella planer för en rättvis 
omställning ska vara förenliga med de 
territoriella strategier som avses i artikel 
[23] i förordning (EU) [new CPR], med 
relevanta strategier för smart 
specialisering, de nationella energi- och 
klimatplanerna och den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter.

Territoriella planer för en rättvis 
omställning ska vara förenliga med de 
territoriella strategier som avses i artikel 
[23] i förordning (EU) [new CPR], de 
nationella energi- och klimatplanerna, den 
långsiktiga strategin 2050, Parisavtalet 
och den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter samt, i största möjliga 
utsträckning, med strategier för smart 
specialisering och andra relevanta 
strategier och program bl.a. vad gäller ren 
luft, rent stål, energifattigdom och 
energiprosumenter.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De territoriella planerna för en rättvis 
omställning och besluten om urvalet av 
projekt och insatser ska vara offentligt 
tillgängliga. Utarbetandet och 
utvecklingen av de territoriella planerna 
för en rättvis omställning ska bli föremål 
för offentligt samråd.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en FRO-prioritering stöder 
sådana verksamheter som avses i artikel 
4.2 h, i eller j får uppgifter om deltagarnas 
indikatorer endast överföras om alla de 
uppgifter om den deltagaren som krävs 
enligt bilaga III är tillgängliga.

3. Om en FRO-prioritering stöder 
sådana verksamheter som avses i 
artikel 4.2 h, i eller j får uppgifter om 
deltagarnas indikatorer endast överföras 
om alla de uppgifter om den deltagaren 
som krävs enligt bilaga III är tillgängliga 
och man samtidigt säkerställer att strikta 
dataskyddsregler efterföljs.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen, på grundval av 
granskningen av den slutliga 
prestationsrapporten för programmet, drar 
slutsatsen att minst 65 % av det fastställda 
målet för FRO-medlen inte har uppnåtts för 
en eller flera av output- eller 
resultatindikatorerna, får den göra 
finansiella korrigeringar i enlighet med 
artikel [98] i förordning (EU) [new CPR] 
genom att minska stödet från FRO till den 
berörda prioriteringen i proportion till vad 
som uppnåtts.

Om kommissionen, på grundval av 
granskningen av den slutliga 
prestationsrapporten för programmet, drar 
slutsatsen att minst 65 % av det fastställda 
målet för FRO-medlen inte har uppnåtts för 
en eller flera av output- eller 
resultatindikatorerna, får den göra 
finansiella korrigeringar i enlighet med 
artikel [98] i förordning (EU) [new CPR] 
genom att minska stödet från FRO till den 
berörda prioriteringen i proportion till vad 
som uppnåtts. Finansiella korrigeringar 
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ska avse brister i samband med 
programmets insatser och inte brister som 
beror på externa faktorer. 

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Huvuddragen i 
omställningsprocessen och identifiering av 
de territorier i medlemsstaten som påverkas 
mest negativt, inbegripet den historiska 
omställningen

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led 2.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1. Bedömning av de ekonomiska, 
sociala och territoriella konsekvenserna av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi

2.1. Bedömning av de ekonomiska, 
sociala och territoriella konsekvenserna av 
den historiska och den planerade 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi

Ändringsförslag 80
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Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – led 3.1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1 a. Beskrivning av hur 
lokalsamhällets företrädare och det civila 
samhällets aktörer deltar i samråd och 
involveras i programplaneringen, både 
före och efter utarbetandet av 
programplaneringsdokument
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