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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar förslaget om att inrätta en lånefacilitet för den offentliga sektorn 
enligt detta förslag. Den offentliga sektorn har en särskild plats i processen för att driva på 
omställningen till en klimatneutral ekonomi i unionen. Det är nödvändigt att erkänna att dess 
beståndsdelar såsom sociala investeringar, återuppodling av mark och åtgärder för att minska 
energifattigdomen har ett värde som går utöver kortsiktiga ekonomiska vinster och kräver en 
särskild behandling. En av de viktigaste uppgifterna för den offentliga sektorn är att träda in 
när marknaden inte fungerar. 

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt regioner som historiskt sett är starkt beroende av 
kolbrytning. Koldistrikten har djupt rotade och sammanlänkade samhällen. Kol är en viktig 
ekonomisk drivkraft och sysselsätter runt 230 000 personer i gruvor och kraftverk i 
31 regioner i 11 EU-medlemsstater. Nedläggning av gruvor utgör för dessa regioner en stor 
belastning på samhället. Med hänsyn till det populära mottot ”ingen får lämnas utanför” är 
föredraganden av den bestämda uppfattningen att de medborgare som bor i dessa områden 
förtjänar särskild uppmärksamhet.

Föredraganden anser att låneinstrumentet för den offentliga sektorn bör vara mycket flexibelt 
och möjliggöra finansiering av ett stort antal investeringar som svarar mot sociala, 
miljömässiga och energisäkerhetsmässiga utmaningar. Bestämmelserna i förordningen bör ta 
hänsyn till att de enskilda medlemsstaterna och deras regioner har olika utgångspunkter i 
omställningsprocessen. De bör därför möjliggöra finansiering av kostnadseffektiv 
omställningsteknik. 

Föredraganden har föreslagit flera viktiga ändringar, främst för att förtydliga bestämmelserna 
i texten.

För det första har definitionen av stödmottagare förtydligats. Begreppet ”juridisk person inom 
den offentliga sektorn” avser både en enhet som är etablerad som ett offentligrättsligt organ 
och enheter som är etablerade som privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga 
förvaltningsuppgifter. Detta förefaller utesluta från tillämpningsområdet företag som formellt 
sett inte är offentliga organ men som utför viktiga offentliga uppgifter såsom avfallshantering, 
återvinning, offentlig belysning etc. Föredraganden anser att ett sådant uteslutande inte är 
motiverat och skulle hindra genomförandet av ett antal viktiga projekt av allmänt intresse och 
har därför föreslagit ändringar. Med tanke på att det inte finns någon enhetlig definition och 
tolkning av begreppet ”offentliga förvaltningsuppgifter” i de nationella lagstiftningarna, 
angavs det tydligt att ingåendet av ett offentlig-privat partnerskap med ett offentligt organ bör 
utgöra uppdraget att verka i allmänhetens tjänst. Därmed försvinner oklarheten om huruvida 
den privata enheten generellt måste utföra ett offentligt uppdrag, dvs. före och utanför det 
offentlig-privata partnerskapet, eller tvärtom om ingåendet av ett offentlig-privat partnerskap 
med ett offentligt organ utgör uppdraget att verka i allmänhetens tjänst. 

För det andra betonade föredraganden behovet av att ett brett spektrum av investeringar täcks 
av faciliteten. Bredare utvecklingsbehov som härrör från omställningsprocessen och som 
beskrivs närmare i de territoriella planerna för en rättvis omställning måste behandlas. För att 
främja ny ekonomisk verksamhet som ersätter verksamhet som fasas ut på grund av EU:s 
ambitiösa klimatpolitik och för att öka den ekonomiska diversifieringen i de områden som 
påverkas, bör faciliteten täcka ett bredare spektrum av investeringar jämfört med den första 



PE655.710v02-00 4/25 AD\1212698SV.docx

SV

pelaren. Det bredare spektrumet av stödberättigade investeringar bör återspegla särdragen i de 
berörda regionernas behov såsom de uttrycks i de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, t.ex. inom transport, avfallshantering, offentlig belysning, fjärrvärme, 
distribution och energiöverföring. Detta bör inbegripa investeringar i naturgas som en 
drivkraft för förnybara energikällor och ett effektivt och överkomligt sätt att byta bränsle från 
källor som medför stora utsläpp till utsläppssnåla lösningar för ekonomier och säkerställa att 
kostnaderna för omställningen hålls i schack.

För det tredje anser föredraganden att tredje parter inte bör besluta om de inriktningar i EU-
politiken som medlemsstaterna har fastställt, och därför bör bestämmelserna i denna 
förordning ha företräde i förhållande till finansieringspartnernas utlåningspolitik, däribland 
EIB. Med beaktande av finansinstitutens olikartade utlåningsstrategier, som ofta utesluter 
vissa typer av investeringar, är det viktigt att se till att faciliteten har administrativa 
överenskommelser med olika finansieringspartner, inklusive nationella banker, så att ett stort 
sektorsbaserat spektrum av nödvändiga offentliga investeringar som ingår i medlemsstaternas 
territoriella planer för en rättvis omställning finansieras. En öppen katalog över 
finansieringspartner kommer att möjliggöra ett bredare användningsområde av instrumentet i 
medlemsstaterna, och kommer att vara förenligt med kommissionens politik hittills, vilket 
öppnar för möjligheten att involvera nationella utvecklingsbanker i genomförandet av 
finansieringsinstrument som förvaltas direkt av kommissionen.

För det fjärde anser föredraganden att mottagarprojekten bör vara berättigade till stöd inom 
ramen för andra unionsprogram. Att ta bort denna möjlighet skulle kunna leda till att förväntat 
utnyttjande inte uppnås i mindre utvecklade regioner på grund av svårigheter med 
samfinansiering.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetutskottet och utskottet för 
ekonomi och valutafrågor att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. 
I enlighet med målet att på ett effektivt och 
rättvist sätt uppnå klimatneutralitet i 
unionen till 2050 föreslogs i den gröna 
given en mekanism för en rättvis 
omställning för att tillhandahålla medel för 

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. 
I enlighet med målet att på ett effektivt, 
rättvist och solidariskt sätt uppnå unionens 
energi- och klimatmål för 2030 och 
klimatneutralitet i unionen till 2050 och 
med beaktande av den globala ram som 
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att hantera klimatutmaningen utan att 
någon hamnar utanför. De mest sårbara 
regionerna och människorna är de som är 
mest utsatta för de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar.

fastställs genom Parisavtalet, föreslogs i 
den gröna given en mekanism för en rättvis 
omställning för att tillhandahålla medel för 
att hantera den utmaning som ställs av 
omställningen utan att någon hamnar 
utanför. De mest sårbara regionerna och 
människorna är de som är mest utsatta för 
de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar.

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

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För att uppnå unionens klimatmål 
krävs det inte bara att problemet med en 
omställning i varierande hastighet i 
unionen när det gäller klimatåtgärder 
åtgärdas, utan även risken för växande 
socioekonomiska skillnader mellan 
regionerna och missnöjet inom 
samhällsgrupper som eventuellt påverkas 
negativt måste behandlas. Det är ytterst 
viktigt att koncentrera insatserna till 
ekonomisk omvandling och vitalisering i 
de berörda regionerna, t.ex. 
kolregionerna, i stället för att räkna med 
arbetstagarnas mobilitet och riskera 
avfolkning och stagnation i hela regioner. 
För att upprätthålla samstämmighet 
mellan målen för omställningen och 
unionens prioriteringar och mål såsom att 
öka sysselsättningen och minska 
fattigdomen och ojämlikheten, bör 
effektivt stöd ges för att diversifiera de 
lokala ekonomierna genom sunda 
investeringar och för att skapa hållbar 
sysselsättning för att säkerställa att 
arbetstagare som är anställda i sektorer 
som påverkas av omställningen 
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återintegreras på den lokala 
arbetsmarknaden. 

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen antog ett 
meddelande om investeringsplanen för den 
europeiska gröna given10 den 14 januari 
2020. Den inrättar mekanismen för en 
rättvis omställning som är inriktad på de 
regioner och sektorer som påverkas mest 
av omställningen på grund av sitt beroende 
av fossila bränslen, inklusive kol, torv och 
oljeskiffer, och av växthusgasintensiva 
industriella processer, men som har en 
mindre kapacitet att finansiera de 
investeringar som krävs. Mekanismen för 
en rättvis omställning består av tre pelare: 
en fond för en rättvis omställning som 
genomförs med delad förvaltning, ett 
särskilt program inom InvestEU för en 
rättvis omställning och en lånefacilitet för 
den offentliga sektorn för att möjliggöra 
ytterligare investeringar i de berörda 
regionerna.

(2) Kommissionen antog ett 
meddelande om investeringsplanen för den 
europeiska gröna given10 den 14 januari 
2020. Den inrättar mekanismen för en 
rättvis omställning som är inriktad på de 
regioner, samhällen och sektorer som 
påverkas mest av omställningen på grund 
av sitt beroende av fossila bränslen, 
inklusive kol, torv och oljeskiffer, och av 
växthusgasintensiva industriella processer 
samt på grund av 
sysselsättningsstrukturen men som har en 
mindre kapacitet att finansiera nödvändiga 
investeringar. Mekanismen för en rättvis 
omställning består av tre pelare: en fond 
för en rättvis omställning som genomförs 
med delad förvaltning, ett särskilt program 
inom InvestEU för en rättvis omställning 
och en lånefacilitet för den offentliga 
sektorn för att möjliggöra ytterligare 
investeringar i de berörda regionerna.

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

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Den offentliga sektorn har en 
särskild plats i processen för att driva på 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen. Det är nödvändigt att 
erkänna att beståndsdelarna för en 
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klimatneutral ekonomi, såsom förnybara 
energikällor och en bredare utveckling av 
koldioxidsnål teknik, sektorsövergripande 
innovation och sociala investeringar, har 
ett värde som går utöver kortsiktiga 
ekonomiska vinster och kräver särskild 
behandling. En av de viktigaste 
uppgifterna för den offentliga sektorn är 
att träda in när marknaden inte fungerar.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Den 
verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning.

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de godkändes av kommissionen. Den 
verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum 
av investeringar, på villkor att de bidrar till 
att uppfylla utvecklingsbehoven i samband 

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett bredare 
spektrum av investeringar jämfört med den 
första pelaren, på villkor att de bidrar till 
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med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och 
sanering av mark samt kompetenshöjning 
och omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

att uppfylla de sociala, ekonomiska, 
arbetsmarknadsrelaterade, 
energisäkerhetsrelaterade eller 
miljömässiga utvecklingsbehoven i 
samband med omställningen till unionens 
klimat- och energimål för 2030 och en 
klimatneutral ekonomi i unionen senast 
2050, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. Denna omställning syftar till 
att skapa en frikoppling från 
resursförbrukning och eliminera 
nettoutsläppen av växthusgaser samt 
andra skadliga effekter för människors 
hälsa och miljön, bland annat i 
förbindelse med försämringen av den 
biologisk mångfalden och ekosystemen, 
överkonsumtionen av resurser eller 
kemiska föroreningar. Stödmekanismerna 
bör undvika att ytterligare öka de 
ekonomiska skillnaderna mellan EU-
regionerna och i stället inriktas på att 
stärka den sociala sammanhållningen 
mellan alla EU-medborgare. De 
investeringar som får stöd kan omfatta allt 
från energi- och transportinfrastruktur till 
fjärrvärmesystem, grön och hållbar 
mobilitet, smart avfallshantering, ren och 
koldioxidsnål energi och 
energieffektivitetsåtgärder, inklusive 
renovering och ombyggnad av byggnader, 
investeringar i forsknings- och 
innovationsverksamhet, stöd till 
omställningen till en cirkulär ekonomi, 
miljöinfrastruktur i stadsmiljöer, skyddet 
av kulturellt och historiskt arv, samt 
kompetenshöjning och omskolning, 
utbildning och social infrastruktur, 
inklusive subventionerade bostäder. 
Infrastrukturprojekt får även omfatta 
lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. Investeringarna kan 
också omfatta restaurering och sanering 
av mark, såvida detta inte omfattas av 
ansvar för miljöskador i enlighet med den 
princip om att förorenaren betalar som 
avses i artikel 191 i EUF-fördraget. En 
övergripande investeringsstrategi bör 
föredras, särskilt för territorier med stora 
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omställningsbehov. Investeringar i andra 
sektorer kan också få stöd om de 
överensstämmer med de territoriella planer 
för en rättvis omställning som antagits. 
Genom att ge stöd till investeringar som 
inte ger tillräckliga inkomster syftar 
lånefaciliteten till att ge offentliga organ de 
nödvändiga extra medel som behövs för att 
hantera de sociala, ekonomiska, 
miljömässiga och 
energisäkerhetsrelaterade utmaningar som 
följer av anpassningen till 
klimatomställningen och för att skapa 
långfristiga arbetstillfällen för 
arbetstagare som påverkas av den 
ekonomiska omstruktureringen. För att 
göra det lättare att identifiera investeringar 
med stor positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Projekt som involverar naturgas 
bör vara berättigade till stöd under 
förutsättning att sådana investeringar 
används som en övergångsteknik som 
ersätter kol, brunkol, torv och oljeskiffer, 
till dess att annan utsläppsfri och 
innovativ teknik införts fullt ut i en 
omfattning som är tillräcklig för att 
säkerställa kontinuitet i 
energiförsörjningen, energisäkerhet och 
överkomliga energipriser och som visar 
att den leder till betydande minskningar 
av växthusgasutsläppen och möjliggör 
fortsatt användning av förnybar gas. 
Sådana investeringar bör vara 
nödvändiga för genomförandet av de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som upprättats i enlighet med 
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artikel 7 [FRO] och vara förenliga med 
unionens mål om klimatneutralitet senast 
2050.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) För att undvika strandade 
tillgångar och för att säkerställa att 
offentlig finansiering utnyttjas så 
kostnadseffektivt som möjligt, bör de 
stödmottagande projekten ha en långvarig 
grön och hållbar effekt och bidra till att 
klimatneutralitet uppnås till 2050.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) Att ställa om till klimatneutralitet 
innebär också nya ekonomiska 
möjligheter. Omställningen till en 
ekonomi som bygger på förnybar energi 
medför en betydande potential att skapa 
arbetstillfällen, något som om det 
utnyttjas på rätt sätt i slutändan kan leda 
till högre sysselsättningsnivåer i områden 
som just nu är beroende av fossila 
bränslen. Genom övergången till förnybar 
energi kan lokala samhällen bli aktiva 
deltagare i och ägare av 
energiomställningen och övergå från en 
enkel- till multiindustriell modell. 
I synnerhet kan samhällena få gröna 
arbetstillfällen genom att tidigare 
gruvanläggningar omvandlas till 
produktion och lagring av förnybar energi 
och det byggs infrastruktur för förnybar 
energi på sådana anläggningar eller i 
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kringliggande områden. En sådan 
omställning kan även bidra till 
energisäkerhet och resiliens, grundat på 
en decentraliserad energisystemmodell.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 5d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5d) De investeringar som får stöd, 
särskilt i fråga om energieffektivitet, 
avfallshantering enligt avfallshierarkin 
och hantering av avloppsvatten, skulle 
kunna genomföras genom offentlig-
privata partnerskap. Faciliteten bör 
därför omfatta offentlig-privata 
partnerskap. En privat enhet, oavsett om 
den tillhör en offentlig sektor eller inte, 
som har ingått ett långsiktigt offentlig-
privat partnerskap med ett offentligt 
organ för att genomföra ett projekt som 
uppfyller de kriterier som fastställs i 
denna förordning bör vara en 
stödberättigad mottagare inom faciliteten. 
Ingåendet av ett offentlig-privat 
partnerskap med ett offentligt organ bör 
utgöra uppdraget att verka i allmänhetens 
tjänst.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör projektets relevans beaktas, när det 

(14) Om efterfrågan överskrider de 
nationellt tilldelade medlen bör särskilda 
villkor för stödberättigande och 
tilldelningskriterier anges i 
arbetsprogrammet och i inbjudan att lämna 
förslag. I villkoren för stödberättigande och 
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gäller de utvecklingsbehov som beskrivs i 
de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 
främja regional och territoriell konvergens 
samt bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet. Unionsstöd som fastställs 
i denna förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

tilldelningskriterierna bör projektets 
kapacitet att uppfylla målen och de 
utvecklingsbehov som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 
främja regional och territoriell konvergens, 
liksom den övergripande inverkan på den 
regionala arbetsmarknaden samt 
bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet beaktas. Unionsstöd som 
fastställs i denna förordning bör därför 
endast göras tillgängligt för medlemsstater 
där det antagits minst en territoriell plan för 
en rättvis omställning. Arbetsprogrammet 
och ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Med hänsyn till bidragsdelens 
relativt låga nivå kan ett antal projekt ha 
otillräckliga flöden av egna inkomster för 
att kunna klara sig med stöd enbart från 
faciliteten. Detta skulle kunna leda till att 
det förväntade utnyttjandet inte uppnås i 
mindre utvecklade regioner, där en 
offentlig sektor med lägre inkomster kan 
få problem med samfinansieringen. 
Därför kan de stödberättigade projekten 
få stöd även från andra unionsprogram.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Målet med denna förordning, 
nämligen att få fram offentliga 
investeringar i de territorier som påverkas 
mest av övergången till klimatneutralitet 
genom att tillgodose motsvarande 
utvecklingsbehov, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna. 
De viktigaste anledningarna till detta är att 
det är svårt för offentliga organ att ge stöd 
till investeringar som inte genererar 
tillräckliga flöden av egna inkomster och 
som främjar de territorier som påverkas 
mest negativt av klimatomställningen utan 
bidrag från EU, samt behovet av en 
enhetlig genomföranderam med direkt 
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 
detta mål.

(22) Målet med denna förordning, 
nämligen att få fram offentliga 
investeringar i de territorier som påverkas 
mest av övergången till klimatneutralitet 
genom att tillgodose motsvarande 
utvecklingsbehov, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna. 
De viktigaste anledningarna till detta är att 
det är svårt för offentliga organ att ge stöd 
till investeringar som främjar de territorier 
som påverkas mest negativt av klimat- och 
energiomställningen, men inte genererar 
tillräckliga flöden av egna inkomster och 
som inte skulle finansieras av de 
projektansvariga inom samma tidsram 
eller i samma omfattning utan inslaget av 
bidrag från unionens budget, samt behovet 
av en enhetlig genomföranderam med 
direkt 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 
detta mål.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
till följd av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050.

Lånefaciliteten ska stödja territorier i 
unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga, ekonomiska och 
energisäkerhetsrelaterade utmaningar till 
följd av omställningen till unionens 
energi- och klimatmål för 2030 och en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. stödmottagare: en juridisk person 
inom den offentliga sektorn, etablerad i en 
medlemsstat som ett offentligrättsligt organ 
eller som ett privaträttsligt organ som 
anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter, 
och med vilken en 
bidragsöverenskommelse har 
undertecknats inom ramen för 
lånefaciliteten.

2. stödmottagare: en juridisk person 
etablerad i en medlemsstat som ett 
offentligrättsligt organ eller som ett 
privaträttsligt organ som anförtrotts 
genomförandet av ett offentlig-privat 
partnerskap eller andra offentliga 
förvaltningsuppgifter, och med vilken en 
bidragsöverenskommelse har 
undertecknats inom ramen för 
lånefaciliteten.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. finansieringspartner: EIB, andra 
internationella finansinstitut, nationella 
utvecklingsbanker och finansinstitut med 
vilka kommissionen undertecknar en 
administrativ överenskommelse om 
samarbete inom lånefaciliteten.

3. finansieringspartner: EIB, andra 
internationella finansinstitut, nationella och 
regionala utvecklingsbanker och 
finansinstitut med vilka kommissionen 
undertecknar en administrativ 
överenskommelse om samarbete inom 
lånefaciliteten.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. additionalitet: stöd till projekt som 
inte genererar ett tillräckligt flöde av egna 
inkomster och som inte skulle finansieras 
utan inslaget av bidrag från unionens 
budget och som bidrar till de allmänna 
mål som fastställs i artikel 3.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem som härrör från 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi till förmån för de 
unionsterritorier som identifieras i de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som medlemsstaterna har 
utarbetat i enlighet med artikel 7 
i förordning [FRO-förordningen].

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem och möjligheter 
som härrör från omställningen till 
unionens energi- och klimatmål för 2030 
och en klimatneutral ekonomi i unionen 
till 2050, i linje med Parisavtalets mål och 
behovet av att stärka konkurrenskraften, 
till förmån för de territorier som 
identifieras i de territoriella planer för en 
rättvis omställning som medlemsstaterna 
har utarbetat i enlighet med artikel 7 
i förordning [FRO-förordningen].

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lånefaciliteten ska ha det särskilda 
målet att öka de investeringar inom 
offentlig sektor som görs för att tillgodose 
de regionala utvecklingsbehov som 
identifieras i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, genom att underlätta 
finansiering av projekt som genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster och 
som inte skulle finansieras utan inslaget av 
bidrag från unionens budget.

2. Lånefaciliteten ska ha det särskilda 
målet att öka de investeringar inom 
offentlig sektor som stöder åtgärder och 
lösningar för en rättvis, effektiv och 
överkomlig energiomställning och görs 
för att tillgodose de regionala 
utvecklingsbehov som identifieras i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning, genom att underlätta 
finansiering av projekt som är i linje med 
unionens klimatmål och skapar hållbar 
sysselsättning, men inte genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster och 
som inte skulle finansieras utan inslaget av 
bidrag från unionens budget.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning syftar till att 
uppnå det särskilda målet i punkt 2, men 
också till att tillhandahålla rådgivningsstöd 
för utarbetande, utveckling och 
genomförande av stödberättigande projekt 
när det behövs. Rådgivningsstödet ska 
tillhandahållas i enlighet med reglerna och 
genomförandemetoderna för InvestEU:s 
rådgivningscentrum, som inrättas genom 
artikel [20] i förordning [InvestEU-
förordningen].

3. Denna förordning syftar till att 
uppnå det särskilda målet i punkt 2, men 
också till att tillhandahålla rådgivningsstöd 
för bedömning av stödberättigande, 
utarbetande, utveckling och genomförande 
av stödberättigade projekt när det behövs. 
Rådgivningsstödet ska tillhandahållas i 
enlighet med reglerna och 
genomförandemetoderna för InvestEU:s 
rådgivningscentrum, som inrättas genom 
artikel [20] i förordning [InvestEU-
förordningen].

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska eller miljömässiga utmaningar 
som följer av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi och stöder sådana 
territorier som identifieras i en territoriell 
plan för en rättvis omställning, även om 
projekten inte är belägna i dessa territorier.

a) Projekten ger mätbara effekter när 
det gäller att hantera allvarliga sociala, 
ekonomiska, arbetsmarknadsrelaterade, 
ernergisäkerhetsrelaterade eller 
miljömässiga utmaningar som följer av 
omställningen till unionens klimat- och 
energimål för 2030 och en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050 och stöder 
sådana territorier som identifieras i en 
territoriell plan för en rättvis omställning, 
även om projekten inte är belägna i dessa 
territorier.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Projekten får inte stöd inom ramen 
för något annat unionsprogram.

utgår

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt som involverar naturgas ska anses 
vara stödberättigade, förutsatt att sådana 
investeringar är nödvändiga för 
genomförandet av de territoriella planer 
för en rättvis omställning som upprättats i 
enlighet med artikel 7 [FRO] och under 
följande vederbörligen motiverade 
omständigheter:
a) Investeringarna görs i territorier med 
särskilt allvarliga utmaningar när det 
gäller energiomställningen 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 utfasningen av kol, 
brunkol, torv eller oljeskiffer.
c) Investeringarna 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 
mycket koldioxidintensiva och baserade 
på fasta fossila bränslen möjliggör 
kraftigt minskade växthusgasutsläpp och 
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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 kompatibel och i synergi med den 
framtida användningen av förnybara 
energikällor.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots de kriterier som anges i artikel 197 i 
budgetförordningen är endast juridiska 
personer inom den offentliga sektorn, 
etablerade i en medlemsstat som ett 
offentligrättsligt organ eller som ett 
privaträttsligt organ som anförtrotts 
offentliga förvaltningsuppgifter, 
berättigade att ansöka som potentiella 
stödmottagare enligt denna förordning.

Trots de kriterier som anges i artikel 197 i 
budgetförordningen är endast juridiska 
personer, etablerade i en medlemsstat som 
ett offentligrättsligt organ eller som ett 
privaträttsligt organ som anförtrotts 
genomförande av ett offentlig-privat 
partnerskap eller andra offentliga 
förvaltningsuppgifter, berättigade att 
ansöka som potentiella stödmottagare 
enligt denna förordning.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bidragsbeloppet får inte överstiga 
15 % av det lån som beviljas av 
finansieringspartnern inom ramen för 
lånefaciliteten. För projekt i territorier 
belägna i Nuts 2-regioner med en BNP per 
capita på högst 75 % av genomsnittlig BNP 
i EU-27 enligt artikel [102.2] i förordning 
[nya förordningen om gemensamma 
bestämmelser] får bidragsbeloppet inte 
överstiga 20 % av det lån som 

2. Bidragsbeloppet får inte överstiga 
15 % av det lån som beviljas av 
finansieringspartnern inom ramen för 
lånefaciliteten. För projekt i territorier 
belägna i Nuts 2-regioner med en BNP per 
capita på högst 75 % av genomsnittlig BNP 
i EU-27 enligt artikel [102.2] i förordning 
[nya förordningen om gemensamma 
bestämmelser] får bidragsbeloppet inte 
överstiga 25% av det lån som 
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tillhandahålls av finansieringspartnern. tillhandahålls av finansieringspartnern. 
För projekt i territorier belägna i Nuts 2-
regioner med en BNP per capita på 
mellan 75 % och 100 % av genomsnittlig 
BNP i EU-27 enligt artikel [102.2] i 
förordning [nya förordningen om 
gemensamma bestämmelser], som under 
programperioden 2014–2020 
klassificerades som mindre utvecklade 
regioner, får bidragsbeloppet inte 
överstiga 25 % av det lån som 
tillhandahålls av finansieringspartnern.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de skäl som anges i artikel 
131.4 i budgetförordningen och efter 
samråd med finansieringspartnern får 
bidragsbeloppet minskas eller 
bidragsöverenskommelsen hävas om det 
ekonomiskt mest betydelsefulla varu-, 
byggentreprenad- eller tjänstekontraktet 
inte har undertecknats inom två år efter 
undertecknandet av 
bidragsöverenskommelsen, i fall då ett 
sådant kontrakt planeras enligt 
bidragsöverenskommelsen.

1. Utöver de skäl som anges i artikel 
131.4 i budgetförordningen och efter 
samråd med finansieringspartnern får 
bidragsbeloppet minskas eller 
bidragsöverenskommelsen hävas om det 
ekonomiskt mest betydelsefulla varu-, 
byggentreprenad- eller tjänstekontraktet 
inte har undertecknats inom tre år efter 
undertecknandet av 
bidragsöverenskommelsen, i fall då ett 
sådant kontrakt planeras enligt 
bidragsöverenskommelsen.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Urval av andra finansieringspartner än 

EIB
Kommissionen ska fastställa villkoren och 
förfarandena för urval av andra 
finansieringspartner än EIB. Dessa 
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genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 5 
i förordning (EU) nr 182/2011.
Andra finansieringspartner än EIB som 
har godkänts i pelarbedömningen enligt 
artikel 154 i budgetförordningen bör vara 
berättigade att genomföra faciliteten. 
Villkoren för stödberättigande för urval 
av andra finansieringspartner än EIB ska 
återspegla facilitetens mål. Vid urvalet av 
finansieringspartner ska kommissionen 
särskilt beakta finansieringspartnernas 
kapacitet att
a) maximera effekten av EU-bidragsdelen 
genom egna medel,
b) säkerställa lämplig geografisk 
diversifiering av faciliteten och 
möjliggöra finansiering av mindre 
projekt,
c) säkerställa transparens och 
allmänhetens tillgång till information om 
varje projekt,
d) säkerställa att de projekt som väljs ut 
för stöd inom ramen för faciliteten är 
förenliga med facilitetens mål och 
unionens klimat- och energimål för 2030 
och en klimatneutral ekonomi i unionen 
till 2050,
e) integrera en analys av miljö- och 
klimatfaktorer, sociala faktorer och 
bolagsstyrningsfaktorer i urvalet och 
utvärderingen av projekt.
Kommissionen ska offentliggöra 
urvalsresultaten.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 

3. Om den interimsutvärdering som 
avses i artikel 15.2 visar att indikatorerna 
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artikel 17 för att ändra bilaga II vad gäller 
de indikatorer som avses i punkt 1.

i bilaga II inte möjliggör en korrekt 
bedömning av faciliteten ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 17 
för att ändra bilaga II vad gäller de 
indikatorer som avses i punkt 1.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Transparens

1. Stödmottagarna ska till förmån för 
allmänheten och för ett brett 
vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn och offentligt 
finansierad information i hela unionen 
säkerställa transparens när det gäller 
åtgärderna inom ramen för detta 
instrument. De ska offentliggöra online i 
öppna och maskinläsbara format i 
enlighet med artikel 5.1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/1024, relevant information om 
finansierade projekt såsom 
projektbeskrivning, 
konsekvensbedömning, utvärdering och 
revisionsrapporter.
2. Finansieringspartnerna ska 
offentliggöra all relevant information om 
varje projekt som finansieras och 
offentliggöra denna information på sin 
webbplats, utan att det inverkar på 
tillämpliga unionsregler och nationella 
regler om sekretess och tystnadsplikt.
3. Kommissionen ska säkerställa att 
information om stödmottagare 
offentliggörs i enlighet med artikel 38 i 
budgetförordningen .
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Interimsutvärderingen av 
lånefaciliteten ska göras senast den 30 juni 
2025, när tillräcklig information om 
genomförandet av faciliteten förväntas 
finnas tillgänglig. Utvärderingen ska 
särskilt visa hur det unionsstöd som 
tillhandahållits genom lånefaciliteten ska 
ha bidragit till att tillgodose behoven i de 
territorier som genomför de territoriella 
planerna för en rättvis omställning.

2. Interimsutvärderingen av 
lånefaciliteten ska göras senast den 30 juni 
2025, när tillräcklig information om 
genomförandet av faciliteten förväntas 
finnas tillgänglig. Utvärderingen ska 
särskilt visa hur det unionsstöd som 
tillhandahållits genom lånefaciliteten ska 
ha bidragit till att tillgodose behoven i de 
territorier som genomför de territoriella 
planerna för en rättvis omställning. Den 
ska också innehålla en analys av hur det 
unionsstöd som tillhandahålls inom 
ramen för faciliteten har bidragit till att 
uppfylla unionens hållbarhetsmål, särskilt 
unionens klimat- och energimål för 2030 
och omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga II – led 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Antal bevarade arbetstillfällen

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga II – led 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Antal nya arbetstillfällen
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 7c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7c. Effekterna för det finansierade 
territoriets BNP
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