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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over forslaget om at oprette en lånefacilitet for den offentlige sektor, 
som dette forslag omhandler. Den offentlige sektor spiller en særlig rolle i overgangen til en 
klimaneutral økonomi i Unionen. Det er nødvendigt at erkende, at komponenterne af den 
offentlige sektor, såsom sociale investeringer, genopdyrkning af arealer og mindskelse af 
energifattigdom har en værdi, der går ud over kortsigtede finansielle afkast, og som det er 
nødvendigt at behandle særskilt. En af de vigtigste opgaver for den offentlige sektor er at 
træde til, når markedet svigter. 

Der skal lægges særlig vægt på de regioner, der historisk set er stærkt afhængige af udvinding 
af kul. I kulmineregionerne er lokalsamfundene stærkt rodfæstede og indbyrdes forbundne. 
Kul er en vigtig økonomisk drivkraft, idet der er arbejdspladser til omkring 230.000 
mennesker i miner og kraftværker i 31 regioner i 11 EU-medlemsstater. Lukning af miner 
skaber et betydeligt pres på lokalsamfundene i disse regioner. I betragtning af det ofte hørte 
slogan om, at "ingen skal lades i stikken", er ordføreren stærkt overbevist om, at de borgere, 
der bor i disse områder, fortjener særlig opmærksomhed.

Efter ordførerens opfattelse bør låneinstrumentet for den offentlige sektor være meget 
fleksibel og give mulighed for at finansiere en bred vifte af investeringer, der står mål med de 
sociale, miljømæssige og energisikkerhedsmæssige udfordringer. Der bør i forordningens 
bestemmelser tages hensyn til, at der er forskellige udgangspunkter for omstillingsprocessen i 
de enkelte medlemsstater og deres regioner, og der bør gives mulighed for finansiering af 
omkostningseffektive omstillingsteknologier. 

Ordføreren har foreslået flere vigtige ændringer, der hovedsagelig har til formål at tydeliggøre 
tekstens bestemmelser.

For det første er definitionen af støttemodtager blevet præciseret. Begrebet "juridisk enhed i 
den offentlige sektor" omfatter både en enhed, der er oprettet som et offentligretligt organ, og 
dem, der oprettes som privatretlige organer, og som har fået overdraget en offentlig 
tjenesteydelsesopgave. Dette synes at udelukke virksomheder, der formelt set ikke er 
offentlige sektorenheder, men som kan udføre vigtige offentlige opgaver, såsom 
affaldshåndtering, genanvendelse, bybelysning osv. Ordføreren mener, at en sådan 
udelukkelse ikke er berettiget og vil forhindre gennemførelsen af en række vigtige projekter af 
offentlig interesse og har foreslået den relevante ændring. I betragtning af, at der ikke findes 
en ensartet definition og forståelse af begrebet "offentlig tjenesteydelsesopgave" på tværs af 
de nationale lovgivninger, er det klart angivet, at det er det forhold, at enheden indgår i et 
offentlig-privat partnerskab med et offentligt organ, der er konstituerende for public service 
opgaven. På denne måde er det afgjort, om en privat enhed generelt skal opfylde en public 
service-opgave, dvs. før og uden for det offentlig-private partnerskab, eller om det derimod er 
det forhold, at den indgår i et offentligt-privat partnerskab med et offentligt organ, der skaber 
public service opgaven. 

For det andet har ordføreren understreget nødvendigheden af en bred vifte af investeringer, 
der skal dækkes af faciliteten. Der skal tages hånd om de bredere udviklingsbehov, der 
stammer fra omstillingsprocessen, og som er nærmere beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. For at fremme nye økonomiske aktiviteter, der erstatter dem, der udfases 
som følge af ambitiøse klimapolitikker i EU, og for at fremme den økonomiske 
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diversificering i de berørte områder bør faciliteten dække en bredere vifte af investeringer i 
forhold til den første søjle. Den bredere vifte af støtteberettigede investeringer bør afspejle de 
særlige forhold ved de berørte regioners behov, således som de kommer til udtryk i deres 
territoriale planer for retfærdig omstilling, f.eks. inden for transport, affaldshåndtering, 
offentlig belysning, fjernvarme, distribution og energitransmission. Dette bør omfatte 
investeringer i naturgas som katalysator for vedvarende energikilder og en effektiv og 
prisoverkommelig metode til at skifte brændstof fra kilder, der skaber flere emissioner, til 
lavemissionsløsninger for økonomierne, og som sikrer, at omkostningerne ved omstillingen 
holdes unders kontrol. 

For det tredje mener ordføreren, at tredjeparter ikke skal beslutte retningen for de EU-
politikker, der er opnået enighed om blandt alle medlemsstaterne, og derfor bør 
bestemmelserne i denne forordning have en tilsidesættende karakter i forhold til 
finansieringspartnernes udlånspolitikker, herunder EIB. Under hensyntagen til den 
forskelligartede karakter af de finansielle institutioners udlånspolitikker, der ofte udelukker 
særlige investeringstyper, er det vigtigt at sikre, at faciliteten har administrative aftaler med 
forskellige finansielle partnere, herunder nationale banker, således at der finansieres et bredt 
sektorinterval af nødvendige offentlige investeringer, som er omhandlet i medlemsstaternes 
planer for territorial retfærdig omstilling. Et åbent katalog over finansielle partnere vil 
muliggøre et bredere spektrum af brugen af instrumentet i medlemsstaterne og vil være i 
overensstemmelse med EU's hidtidige politik, som åbner mulighed for at inddrage nationale 
udviklingsbanker i gennemførelsen af finansielle instrumenter, der forvaltes direkte af 
Kommissionen.

For det fjerde er ordføreren af den opfattelse, at de projekter, der modtager støtte, bør være 
berettigede til støtte under andre EU-programmer. Hvis man fjerner denne mulighed, kan det 
føre til, at den forventede absorbering ikke finder sted i mindre udviklede regioner på grund af 
problemer med samfinansiering.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 20199 en meddelelse om den 
europæiskel grønne pagt, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 20199 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 



AD\1212698DA.docx 5/25 PE655.710v02-00

DA

målsætningen om at opnå klimaneutralitet i 
EU senest i 2050 på en effektiv og 
retfærdig måde blev der i den europæiske 
grønne pagt bebudet en mekanisme for 
retfærdig omstilling, der skal sættes ind for 
at imødegå de klimamæssige 
udfordringer, uden at nogen lades i 
stikken. De mest sårbare regioner og 
mennesker er også dem, der er mest 
eksponeret for konsekvenserne af 
klimaforandringer og miljøforringelse. 
Samtidig vil det kræve betydelige 
strukturelle ændringer at forvalte 
omstillingen.

målsætningen om at nå Unionens 2030-
mål for klima og energi og 
klimaneutralitet i EU senest i 2050 på en 
effektiv, fair og solidarisk måde, idet der 
tages hensyn til den globale ramme, der 
blev fastsat ved Parisaftalen, blev der i 
den europæiske grønne pagt bebudet en 
mekanisme for retfærdig omstilling, der 
skal sættes ind for at imødegå 
udfordringen i forbindelse med 
omstillingen, uden at nogen lades i stikken. 
De mest sårbare regioner og mennesker er 
også dem, der er mest eksponeret for 
konsekvenserne af klimaforandringer og 
miljøforringelse. Samtidig vil det kræve 
betydelige strukturelle ændringer at 
forvalte omstillingen.

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) At opnå Unionens klimamål 
kræver ikke alene håndtering af 
problemet med omstilling i varierende 
hastighed i EU, hvad angår klimaindsats, 
men også risikoen for voksende 
socioøkonomiske uligheder mellem 
regionerne og utilfredshed i 
samfundsgrupper, der potentielt påvirkes 
negativt. Det er af afgørende betydning, at 
indsatsen koncentreres om økonomisk 
omstilling og revitalisering af de berørte 
områder (f.eks. kulmineregioner) i stedet 
for, at man forlader sig på 
arbejdstagermobilitet og risikerer 
affolkning og stagnation i hele regioner. 
For at bevare sammenhængen mellem 
målene for omstillingen og EU's 
prioriteter og mål, såsom fremme af job, 
bekæmpelse af fattigdom og ulighed, bør 
der ydes effektiv støtte for at diversificere 



PE655.710v02-00 6/25 AD\1212698DA.docx

DA

de lokale økonomier gennem sunde 
investeringer og for at skabe bæredygtig 
beskæftigelse for at sikre, at arbejdstagere 
med beskæftigelse i de sektorer, der er 
berørt af omstillingen, genabsorberes på 
det lokale arbejdsmarked. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kommissionen vedtog den 14. 
januar 2020 en meddelelse om en 
investeringsplan for den europæiske 
grønne pagt10, hvorved der oprettes en 
mekanisme for retfærdig omstilling, som 
skal fokusere på de regioner og sektorer, 
der er mest berørt af omstillingen i 
betragtning af deres afhængighed af fossile 
brændstoffer, herunder kul, tørv og 
olieskifer eller drivhusgasintensive 
industriprocesser, men som har mindst 
kapacitet til at finansiere de fornødne 
investeringer. Mekanismen for retfærdig 
omstilling består af tre søjler: en fond for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under delt forvaltning, en særlig ordning 
for retfærdig omstilling under InvestEU og 
en lånefacilitet for den offentlige sektor for 
at mobilisere yderligere investeringer til de 
berørte regioner.

(2) Kommissionen vedtog den 14. 
januar 2020 en meddelelse om en 
investeringsplan for den europæiske 
grønne pagt10, hvorved der oprettes en 
mekanisme for retfærdig omstilling, som 
skal fokusere på de regioner, 
samfundsgrupper og sektorer, der er mest 
berørt af omstillingen i betragtning af deres 
afhængighed af fossile brændstoffer, 
herunder kul, tørv og olieskifer eller 
drivhusgasintensive industriprocesser samt 
på grund af deres beskæftigelsesstruktur, 
men som har mindst kapacitet til at 
finansiere de fornødne investeringer. 
Mekanismen for retfærdig omstilling består 
af tre søjler: en fond for retfærdig 
omstilling, der gennemføres under delt 
forvaltning, en særlig ordning for retfærdig 
omstilling under InvestEU og en 
lånefacilitet for den offentlige sektor for at 
mobilisere yderligere investeringer til de 
berørte regioner.

__________________ __________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den offentlige sektor spiller en 
særlig rolle i omstillingen til en 
klimaneutral EU-økonomi. Det er 
nødvendigt at erkende, at komponenterne 
i en klimaneutral økonomi, såsom 
vedvarende energi, en bredere udvikling 
af kulstoffattige teknologier, tværsektoriel 
innovation og sociale investeringer har en 
værdi, der går ud over kortsigtede 
finansielle afkast, og at det er nødvendigt 
at behandle den særskilt. En af de 
vigtigste opgaver for den offentlige sektor 
er at træde til, når markedet svigter.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der bør oprettes en lånefacilitet for 
den offentlige sektor ("faciliteten"). Den 
udgør den tredje søjle i mekanismen for 
retfærdig omstilling og støtter offentlige 
enheder i deres investeringer. Sådanne 
investeringer bør opfylde de 
udviklingsbehov, der følger af de 
omstillingsudfordringer, der er beskrevet i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som Kommissionen har 
vedtaget. De aktiviteter, der påtænkes at 
yde støtte til, bør være i overensstemmelse 
med og supplere dem, der støttes under de 
to andre søjler i mekanismen for retfærdig 
omstilling.

(4) Der bør oprettes en lånefacilitet for 
den offentlige sektor ("faciliteten"). Den 
udgør den tredje søjle i mekanismen for 
retfærdig omstilling og støtter offentlige 
enheder i deres investeringer. Sådanne 
investeringer bør opfylde de 
udviklingsbehov, der følger af de 
omstillingsudfordringer, der er beskrevet i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som Kommissionen har 
godkendt. De aktiviteter, der påtænkes at 
yde støtte til, bør være i overensstemmelse 
med og supplere dem, der støttes under de 
to andre søjler i mekanismen for retfærdig 
omstilling.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, bør faciliteten 
dække en bred vifte af investeringer, på 
betingelse af at de bidrager til at opfylde 
udviklingsbehovene i forbindelse med 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
som beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. De investeringer, der 
støttes, kan omfatte energi- og 
transportinfrastruktur, fjernvarmenet, grøn 
mobilitet, intelligent affaldshåndtering, ren 
energi, energibesparende foranstaltninger, 
herunder renovering og ombygning af 
bygninger, støtte til omstillingen til en 
cirkulær økonomi, landskabsretablering 
og dekontaminering af jord samt 
opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
herunder socialt boligbyggeri. 
Infrastrukturudvikling kan også omfatte 
løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for katastrofer. 
En omfattende investeringstilgang bør især 
fremmes i områder med betydelige 
omstillingsbehov. Investeringer i andre 
sektorer kan også støttes, hvis de er i 
overensstemmelse med de vedtagne 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 
midler til rådighed for offentlige enheder, 
der er nødvendige for at imødegå de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer som følge af deres tilpasning 
til klimaomstillingen. For at medvirke til at 
identificere investeringer med en særligt 
positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, kan EU's 
klassificeringssystem for miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter 
benyttes.

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, bør faciliteten 
dække en bredere vifte af investeringer 
sammenlignet med den første søjle, på 
betingelse af at de bidrager til at opfylde de 
sociale, økonomiske og de arbejds-, 
energisikkerheds- eller miljømæssige 
udviklingsbehov i forbindelse med 
Unionens 2030-mål for klima og energi 
og omstillingen til en klimaneutral 
økonomi senest i 2050, som beskrevet i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Denne omstilling har til formål at skabe 
afkobling fra ressourceforbrug og 
eliminere nettoemissioner af 
drivhusgasser samt andre skadelige 
virkninger på menneskers sundhed og 
miljøet, bl.a. i forbindelse med 
forringelsen af biodiversiteten og 
økosystemerne, overforbrug af ressourcer 
eller kemisk forurening. 
Støttemekanismen bør undgå at øge de 
økonomiske forskelle mellem EU's 
regioner yderligere og bør i stedet 
fokusere på at styrke den sociale 
samhørighed blandt alle EU-borgere. De 
investeringer, der støttes, kan omfatte 
energi- og transportinfrastruktur, 
fjernvarmesystemer, grøn og bæredygtig 
mobilitet, intelligent affaldshåndtering, ren 
energi, kulstoffattig energi og 
energibesparende foranstaltninger, 
herunder renovering og ombygning af 
bygninger, investering i forsknings- og 
innovationsaktiviteter, støtte til 
omstillingen til en cirkulær økonomi, 
miljøinfrastruktur i byområder, 
beskyttelse af kulturel og historisk arv 
samt opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
herunder socialt boligbyggeri. 
Infrastrukturudvikling kan også omfatte 
løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for katastrofer. 
Investeringer kan også omfatte 



AD\1212698DA.docx 9/25 PE655.710v02-00

DA

renovering og rensning af jord, 
medmindre de falder ind under 
erstatningsansvaret for miljøskader i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, jf. artikel 191 i 
TEUF. En omfattende investeringstilgang 
bør især fremmes i områder med 
betydelige omstillingsbehov. Investeringer 
i andre sektorer kan også støttes, hvis de er 
i overensstemmelse med de vedtagne 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 
midler til rådighed for den offentlige 
sektor, der er nødvendige for at imødegå 
de sociale, økonomiske og miljømæssige 
samt energisikkerhedsmæssige 
udfordringer som følge af deres tilpasning 
til klimaomstillingen og for at sikre 
langsigtede jobmuligheder for de 
arbejdstagere, der er ramt af den 
økonomiske omstrukturering. For at 
medvirke til at identificere investeringer 
med en særligt positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, kan EU's 
klassificeringssystem for miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter 
benyttes.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Projekter, der involverer naturgas, 
bør være berettiget til støtte, forudsat at 
sådanne investeringer anvendes som 
overgangsteknologi til erstatning af kul, 
brunkul, tørv, olieskifer, indtil andre 
emissionsfri og innovative teknologier 
fuldt ud er udnyttet i et omfang, der er 
tilstrækkeligt til at sikre kontinuitet i 
energiforsyningen og -sikkerheden, og til 
overkommelige energipriser, og som viser, 
at det medfører betydelige reduktioner i 
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drivhusgasemissionerne og tillader en 
yderligere anvendelse af vedvarende gas. 
Sådanne investeringer skulle være 
nødvendige for gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig 
omstilling, der er udarbejdet i henhold til 
artikel 7 [FRO], og udvise 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet frem til 2050.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) For at undgå strandede aktiver og 
sikre, at de offentlige midler anvendes på 
den mest omkostningseffektive måde, bør 
de modtagende projekter have en varig 
grøn, bæredygtig effekt og bidrage til at 
opnå klimaneutralitet senest i 2050.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) Omstilling til klimaneutralitet 
giver også nye økonomiske muligheder. 
Omstillingen til en økonomi, der er 
baseret på vedvarende energi, indebærer 
et betydeligt potentiale til jobskabelse, der 
- hvis det udnyttes rigtigt - i sidste ende 
kan føre til høje beskæftigelsesniveauer i 
de områder, der på nuværende tidspunkt 
er afhængige af fossile brændstoffer. 
Skiftet 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 tidligere mineområder 
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til produktion og lagring af vedvarende 
energi og opførelse af infrastruktur til 
vedvarende energi sådanne steder eller i 
de tilstødende områder kan skabe grønne 
arbejdspladser i samfundene. Endvidere 
kan en sådan omlægning bidrage til 
energisikkerhed og modstandsdygtighed 
baseret på en model med et decentraliseret 
energisystem.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5d) De støttede investeringer, der 
navnlig omfatter energieffektivitet, 
affaldshåndtering og 
spildevandshåndtering i 
overensstemmelse med affaldshierarkiet, 
kan gennemføres med succes gennem 
offentlig-private partnerskaber. 
Faciliteten bør derfor omfatte offentlig-
private partnerskaber. En privat enhed, 
uanset om den tilhører en offentlig sektor 
eller ej, der har indgået et langsigtet 
offentligt-privat partnerskab med et 
offentligt organ for at gennemføre et 
projekt, der opfylder kriterierne i denne 
forordning, bør være en støtteberettiget 
modtager af faciliteten. Det forhold, at 
den indgår i et offentlig-privat 
partnerskab med et offentligt organ, bør 
være konstituerende for public service 
opgaven.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14



PE655.710v02-00 12/25 AD\1212698DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør opstilles specifikke 
kriterier for støtteberettigelse og tildeling i 
arbejdsprogrammet og indkaldelsen af 
forslag. I disse kriterier for 
støtteberettigelse og tildeling bør der tages 
hensyn til projektets relevans set i lyset af 
de udviklingsbehov, der er beskrevet i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
det overordnede mål om at fremme 
regional og territorial konvergens samt 
tilskudsdelens betydning for projektets 
levedygtighed. EU-støtte, der oprettes ved 
denne forordning, bør således kun stilles til 
rådighed for medlemsstater, der har mindst 
én territorial plan for retfærdig omstilling. I 
arbejdsprogrammet og indkaldelser af 
forslag vil der også blive taget hensyn til 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som medlemsstaterne 
forelægger for at sikre sammenhæng og 
konsekvens på tværs af alle mekanismens 
søjler.

(14) I tilfælde af, at efterspørgslen 
overstiger de finansieringsmidler, der er 
afsat nationalt, bør der opstilles specifikke 
kriterier for støtteberettigelse og tildeling i 
arbejdsprogrammet og indkaldelsen af 
forslag. I disse kriterier for 
støtteberettigelse og tildeling bør der tages 
hensyn til projektets muligheder for at 
opfylde målene og de udviklingsbehov, der 
er beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, det overordnede mål 
om at fremme regional og territorial 
konvergens tillige med den samlede 
virkning for det regionale arbejdsmarked 
samt tilskudsdelens betydning for 
projektets levedygtighed. EU-støtte, der 
oprettes ved denne forordning, bør således 
kun stilles til rådighed for medlemsstater, 
der har mindst én territorial plan for 
retfærdig omstilling. I arbejdsprogrammet 
og indkaldelser af forslag vil der også blive 
taget hensyn til de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, som medlemsstaterne 
forelægger for at sikre sammenhæng og 
konsekvens på tværs af alle mekanismens 
søjler.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) I betragtning af 
tilskudskomponentens relativt lave niveau 
kunne det ske, at der i forbindelse med en 
række projekter er en utilstrækkelig strøm 
af egne indtægter til, at projektet kan 
nøjes med at få støtte fra faciliteten. Dette 
kunne føre til, at den forventede 
absorption ikke finder sted i mindre 
udviklede regioner, hvor mindre 
velstående offentlige sektorer kunne 
opleve vanskeligheder med 
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samfinansiering. Derfor ville 
støtteberettigede projekter kunne 
kombinere støtte under andre EU-
programmer.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Medlemsstaterne kan ikke selv i 
tilstrækkelig grad opnå målet med denne 
forordning, nemlig at mobilisere offentlige 
investeringer i de områder, som er hårdest 
ramt af overgangen til klimaneutralitet, ved 
at tilgodese de tilsvarende 
udviklingsbehov. Dette skyldes først og 
fremmest de offentlige enheders 
vanskeligheder med at støtte investeringer, 
som ikke generer en tilstrækkelig 
tilstrømning af egne indtægter og ikke 
gavner de områder, der er hårdest ramt af 
klimaomstillingen, uden støtte fra EU og 
behovet for en sammenhængende ramme 
for gennemførelse under direkte 
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 —

(22) Medlemsstaterne kan ikke selv i 
tilstrækkelig grad opnå målet med denne 
forordning, nemlig at mobilisere offentlige 
investeringer i de områder, som er hårdest 
ramt af overgangen til klimaneutralitet, ved 
at tilgodese de tilsvarende 
udviklingsbehov. Dette skyldes først og 
fremmest de offentlige enheders 
vanskeligheder med at støtte investeringer, 
som gavner de områder, der er hårdest 
ramt af klima- og energiomstillingen, men 
som ikke generer en tilstrækkelig 
tilstrømning af egne indtægter og ikke ville 
blive finansieret af projektpromotoren i 
samme tidsramme eller i samme omfang 
uden elementet af støtte fra EU's budget 
og behovet for en sammenhængende 
ramme for gennemførelse under direkte 
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 —

Ændringsforslag 14

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

Faciliteten yder støtte til fordel for de 
områder i Unionen, der står over for 
alvorlige sociale, miljømæssige og 
økonomiske udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen senest i 
2050.

Faciliteten yder støtte til fordel for de 
områder i Unionen, der står over for 
alvorlige sociale, miljømæssige, 
økonomiske og energisikkerhedsmæssige 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod Unionens 
2030-mål for klima og energi og en 
klimaneutral økonomi senest i 2050.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "støttemodtager": en juridisk enhed 
i den offentlige sektor, der er etableret i en 
medlemsstat som et offentligretligt organ 
eller som et privatretligt organ, der har fået 
overdraget en offentlig 
tjenesteydelsesopgave, med hvilken der er 
indgået en tilskudsaftale under faciliteten

2. "støttemodtager": en juridisk enhed 
i den offentlige sektor, der er etableret i en 
medlemsstat som et offentligretligt organ 
eller som et privatretligt organ, der har fået 
overdraget opgaven med at gennemføre et 
offentligt-privat partnerskab eller en 
anden offentlig tjenesteydelsesopgave, 
med hvilken der er indgået en 
tilskudsaftale under faciliteten

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "finansieringspartnere": EIB, andre 
internationale finansielle institutioner, 
nationale erhvervsfremmende banker og 
finansielle institutter, med hvilke 
Kommissionen underskriver en 
administrativ aftale om samarbejde inden 
for faciliteten

3. "finansieringspartnere": EIB, andre 
internationale finansielle institutioner, 
nationale og regionale erhvervsfremmende 
banker og finansielle institutter, med hvilke 
Kommissionen underskriver en 
administrativ aftale om samarbejde inden 
for faciliteten
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. "additionalitet": støtte til 
projekter, der ikke genererer en 
tilstrækkelig strøm af egne indtægter, og 
som ikke vil blive finansieret uden det 
element af tilskud, der ydes over EU-
budgettet, og som bidrager til de generelle 
mål i artikel 3.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det overordnede mål med 
faciliteten er at imødegå de alvorlige 
socioøkonomiske udfordringer i 
forbindelse med omstillingsprocessen hen 
imod en klimaneutral økonomi til fordel 
for de områder i Unionen, som er udpeget i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, der er udarbejdet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i forordning [FRO-forordningen].

1. Det overordnede mål med 
faciliteten er at imødegå de alvorlige 
socioøkonomiske udfordringer og 
muligheder i forbindelse med 
omstillingsprocessen hen imod Unionens 
2030-mål for klima og energi og en 
klimaneutral økonomi senest i 2050 i 
overensstemmelse med Parisaftalens mål 
og for at leve op til behovet for at styrke 
konkurrenceevnen til fordel for de 
områder i Unionen, som er udpeget i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
forordning [FRO-forordningen].

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Faciliteten skal have det specifikke 
mål at øge den offentlige sektors 

2. Faciliteten skal have det specifikke 
mål at øge den offentlige sektors 
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investeringer, som tilgodeser 
udviklingsbehovene i de regioner, der er 
udpeget i de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, ved at lette finansieringen af 
projekter, der ikke genererer en 
tilstrækkelig tilstrømning af egne 
indtægter, og som ikke finansieres uden 
den tilskudsdel, der ydes over EU-
budgettet.

investeringer, som støtter foranstaltninger 
og løsninger, der sikrer en retfærdig, 
effektiv og prisoverkommelig 
energiomstilling og tilgodeser 
udviklingsbehovene i de regioner, der er 
udpeget i de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, ved at lette finansieringen af 
projekter, der er i overensstemmelse med 
Unionens klimamål, skaber bæredygtig 
beskæftigelse på lang sigt, men som ikke 
genererer en tilstrækkelig tilstrømning af 
egne indtægter, og som ikke finansieres 
uden den tilskudsdel, der ydes over EU-
budgettet.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at nå det specifikke mål, der er 
omhandlet i stk. 2, sigter denne forordning 
også mod at yde rådgivningsbistand til 
forberedelse, udvikling og gennemførelse 
af støtteberettigede projekter, om 
nødvendigt. Denne rådgivningsbistand 
ydes i overensstemmelse med de regler og 
gennemførelsesmetoder for InvestEU-
rådgivningsplatformen, der er fastlagt ved 
artikel [20] i forordning [InvestEU-
forordningen].

3. For at nå det specifikke mål, der er 
omhandlet i stk. 2, sigter denne forordning 
også mod at yde rådgivningsbistand til 
vurdering af støtteberettigelse, 
forberedelse, udvikling og gennemførelse 
af støtteberettigede projekter, om 
nødvendigt. Denne rådgivningsbistand 
ydes i overensstemmelse med de regler og 
gennemførelsesmetoder for InvestEU-
rådgivningsplatformen, der er fastlagt ved 
artikel [20] i forordning [InvestEU-
forordningen].

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Projekterne skal have en målbar 
effekt på de alvorlige sociale, økonomiske 
eller miljømæssige udfordringer, der følger 
af omstillingsprocessen hen imod en 

a) Projekterne skal have en målbar 
effekt på de alvorlige sociale, økonomiske, 
arbejdsmæssige, 
energisikkerhedsmæssige eller 
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klimaneutral økonomi, og være til gavn for 
de områder, der er udpeget i en territorial 
plan for retfærdig omstilling, også selv om 
projekterne ikke er placeret i disse områder

miljømæssige udfordringer, der følger af 
omstillingsprocessen hen imod Unionens 
2030-mål for klima og energi og en 
klimaneutral økonomi senest i 2050, og 
gavne de områder, der er udpeget i en 
territorial plan for retfærdig omstilling, 
også selv om projekterne ikke er placeret i 
disse områder

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projekterne må ikke modtage støtte 
under andre EU-programmer

udgår

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, der omfatter naturgas, anses 
for at være støtteberettigede, forudsat at 
sådanne investeringer er nødvendige for 
gennemførelsen af de territoriale planer 
for retfærdig omstilling, der er udarbejdet 
i henhold til artikel 7 [FRO] 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) investeringerne bidrager til Unionens 
miljømål vedrørende afbødning af og 
tilpasning til klimaforandringer ved at 
fremskynde udfasningen af kul, brunkul, 
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tørv eller olieskifer
c) investeringerne er i overensstemmelse 
med Unionens 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 24

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset kriterierne i finansforordningens 
artikel 197 er det kun juridiske enheder i 
den offentlige sektor, der er etableret i en 
medlemsstat som et offentligretligt organ 
eller som et privatretligt organ, der har fået 
overdraget en offentlig 
tjenesteydelsesopgave, at ansøge om at 
blive omfattet af denne forordning som 
potentielle støttemodtagere.

Uanset kriterierne i finansforordningens 
artikel 197 må kun juridiske enheder, der 
er etableret i en medlemsstat som et 
offentligretligt organ eller som et 
privatretligt organ, der har fået overdraget 
gennemførelsen af et offentlig-privat 
partnerskab (OPP) eller en anden 
offentlig tjenesteydelsesopgave, ansøge om 
at blive omfattet af denne forordning som 
potentielle støttemodtagere.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2



AD\1212698DA.docx 19/25 PE655.710v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilskudsbeløbet må ikke overstige 
15 % af det lån, der ydes af 
finansieringspartneren under denne 
facilitet. For projekter i regioner på 
NUTS 2-niveau med et BNP pr. indbygger, 
der ikke overstiger 75 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27, jf. artikel 
[102, stk. 2,] i forordning [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], må 
tilskudsbeløbet ikke overstige 20 % af det 
lån, der ydes af finansieringspartneren.

2. Tilskudsbeløbet må ikke overstige 
15 % af det lån, der ydes af 
finansieringspartneren under denne 
facilitet. For projekter i regioner på 
NUTS 2-niveau med et BNP pr. indbygger, 
der ikke overstiger 75 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27, jf. artikel 
[102, stk. 2,] i forordning [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], må 
tilskudsbeløbet ikke overstige 25 % af det 
lån, der ydes af finansieringspartneren. For 
projekter i regioner på NUTS 2-niveau 
med et BNP pr. indbygger, der ikke 
overstiger 75 % og 100 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27, jf. artikel 
[102, stk. 2,] i forordning [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], som 
i programmeringsperioden 2014-2020 
blev klassificeret som mindre udviklede 
regioner, må tilskudsbeløbet ikke 
overstige 25 % af det lån, der ydes af 
finansieringspartneren.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over de grunde, der er anført i 
artikel 131, stk. 4, i finansforordningen, og 
efter høring af finansieringspartneren, kan 
tilskudsbeløbet nedsættes eller 
tilskudsaftalen opsiges, hvis den 
økonomisk set vigtigste kontrakt om 
levering, bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser ikke er blevet underskrevet 
inden for to år fra datoen for 
undertegnelsen af tilskudsaftalen, såfremt 
indgåelsen af en sådan kontrakt var 
påtænkt i henhold til tilskudsaftalen.

1. Ud over de grunde, der er anført i 
artikel 131, stk. 4, i finansforordningen, og 
efter høring af finansieringspartneren, kan 
tilskudsbeløbet nedsættes eller 
tilskudsaftalen opsiges, hvis den 
økonomisk set vigtigste kontrakt om 
levering, bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser ikke er blevet underskrevet 
inden for tre år fra datoen for 
undertegnelsen af tilskudsaftalen, såfremt 
indgåelsen af en sådan kontrakt var 
påtænkt i henhold til tilskudsaftalen.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Udvælgelse af andre finansielle partnere 

end EIB
Kommissionen fastsætter betingelserne og 
procedurerne for udvælgelse af andre 
finansielle partnere end EIB. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
proceduren i artikel 5 i forordning (EU) 
nr. 182/2011.
Andre finansieringspartnere end EIB, 
som har bestået søjlevurderingen i 
finansforordningens artikel 154, er 
berettigede til at gennemføre faciliteten.
Betingelserne for støtteberettigelse for 
udvælgelse af andre finansielle partnere 
end EIB skal afspejle facilitetens mål. Ved 
udvælgelsen af finansieringspartnere skal 
Kommissionen navnlig tage hensyn til 
finansieringspartnernes kapacitet til at:
a) maksimere EU-tilskuddets virkning ved 
hjælp af egne indtægter
b) sikre en passende geografisk spredning 
af faciliteten og muliggøre finansiering af 
mindre projekter
c) sikre gennemsigtighed og offentlig 
adgang til oplysninger om hvert projekt
d) sikre, at de projekter, der udvælges til 
støtte under faciliteten, er i 
overensstemmelse med facilitetens mål og 
Unionens 2030-mål for klima- og 
energineutral økonomi inden 2050
e) integrere analysen af miljømæssige, 
klimamæssige, sociale og ledelsesmæssige 
faktorer i udvælgelsen og evalueringen af 
projekter.
Kommissionen offentliggør resultaterne 
af udvælgelsen.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 17 med 
henblik på at ændre bilag II ved at ændre 
de indikatorer, der er omhandlet i stk. 1.

3. Hvis det af den foreløbige 
midtvejsevaluering i henhold til artikel 15, 
stk. 2, fremgår, at indikatorerne i bilag II 
ikke giver mulighed for en korrekt 
vurdering af faciliteten, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 17 med henblik på at ændre 
bilag II ved at ændre de indikatorer, der er 
omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Gennemsigtighed

1. Modtagerne skal af hensyn til 
offentligheden og en omfattende 
videreanvendelse af den offentlige sektor 
og offentligt finansierede oplysninger i 
hele Unionen sikre gennemsigtighed med 
hensyn til de foranstaltninger, der 
iværksættes i henhold til dette instrument. 
De offentliggør online i åbne, 
maskinlæsbare formater, jf. artikel 5, stk. 
1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2019/1024, relevante oplysninger 
om finansierede projekter, såsom 
beskrivelse af projektet, 
konsekvensanalyser, evaluering og 
revisionsberetninger.
2. Finansieringspartnerne 
offentliggør alle relevante oplysninger om 
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hvert projekt, der finansieres, og gør dem 
offentligt tilgængelige på deres websted, 
uden at det berører de gældende EU-
regler eller nationale regler om 
fortroligheds- og tavshedspligt.
3. Kommissionen sørger for, at 
oplysninger om modtagere offentliggøres, 
jf. finansforordningens artikel 38 .

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midtvejsevalueringen af faciliteten 
skal foretages senest den 30. juni 2025, når 
der forventes at foreligge tilstrækkelig 
information om gennemførelsen af 
faciliteten. Evalueringen skal især vise, 
hvordan den EU-støtte, der ydes under 
faciliteten, har bidraget til at tilgodese 
behovene i de områder, der gennemfører de 
territoriale planer for retfærdig omstilling.

2. Midtvejsevalueringen af faciliteten 
skal foretages senest den 30. juni 2025, når 
der forventes at foreligge tilstrækkelig 
information om gennemførelsen af 
faciliteten. Evalueringen skal især vise, 
hvordan den EU-støtte, der ydes under 
faciliteten, har bidraget til at tilgodese 
behovene i de områder, der gennemfører de 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Den skal også omfatte en analyse af, 
hvordan den EU-støtte, der ydes under 
faciliteten, har bidraget til at opfylde EU's 
politiske mål for bæredygtighed, navnlig 
Unionens 2030-mål for klima og energi 
og omstillingen til en klimaneutral 
økonomi i Unionen senest i 2050.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Antal bevarede arbejdspladser

Ændringsforslag 32
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Antallet af nye arbejdspladser, der 
er skabt

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 7 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7c. Virkningerne for det støttede 
områdes BNP
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