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Ändringsförslag 52
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Fredrick Federley

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 175 
tredje stycket,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
175 tredje stycket, 192.1, 194.1 och 194.2,

Or. en

Ändringsförslag 53
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 175 
tredje stycket,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
175 tredje stycket, 192.1, 194.1 och 194.2,

Or. en

Motivering

TFEU Article TFEU Article 192 (1) provides for action which supports Union objectives 
under TFEU Article 191 relating to the environment. The scope of the support from the JTF 
also includes actions relating to the environmental objectives, such as investment in 
regeneration and decontamination of sites, land restoration and repurposing projects (Article 
4(2g). The JTF also supports regions to address the social and economic impacts of the 
transition towards a climate-neutral economy, including actions within the scope of support 
that promote the deployment of renewable energy (Article 4 (2d)) and energy efficiency 
(Article 4 2(g)), therefore it is relevant to also to refer to TFEU Article 194.

Ändringsförslag 54
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen
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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) och den ingår i 
investeringsplanen för ett hållbart Europa 
som tillhandahåller särskild finansiering 
genom mekanismen för en rättvis 
omställning inom 
sammanhållningspolitiken, för att hantera 
de ekonomiska och sociala utmaningarna 
och möjligheterna med omställningen till 
en klimatneutral, miljömässigt hållbar och 
mycket resurs- och energieffektiv cirkulär 
ekonomi, som bygger helt på förnybar 
energi och är relativt frikopplad från 
resursförbrukning, där det inte finns 
några nettoutsläpp av växthusgaser och 
inga andra negativa inverkningar på 
människors hälsa på miljön från bland 
annat försämring av biologisk mångfald 
och ekosystem, överförbrukning av 
resurser eller kemiska föroreningar.

__________________ __________________
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.

Or. en
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Ändringsförslag 55
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 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 
energiindustrins omställning 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.

Or. en

Ändringsförslag 56
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2
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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 klimatneutral 
och cirkulär ekonomi är ett av unionens 
viktigaste politiska mål och kräver 
betydande ytterligare anslag från 
unionens budget. Den 12 december 2019 
godkände Europeiska rådet målet att uppnå 
en klimatneutral union 2050 i linje med 
Parisavtalets mål. Covid-19-pandemins 
utbrott i början av 2020 har dock kraftigt 
påverkat de europeiska och globala 
ekonomierna och det är därför 
nödvändigt att öka de investeringar som 
planeras för att uppnå 
klimatneutralitetsmålen. Att vi bekämpar 
klimatförändringar och miljöförstöring 
kommer att gagna alla på lång sikt och 
skapa möjligheter och utmaningar för alla 
på medellång till lång 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. En sådan obalans bör 
återspeglas i form av en rättvis fördelning 
av resurser till berörda medlemsstater och 
regioner som kräver adekvat ekonomiskt 
stöd för att säkerställa en verklig rättvis 
omställning och undvika negativ 
socioekonomisk inverkan på industrier 
och arbetstagare. FRO bör bemöta de 
mest sårbara regionerna och 
arbetstagarna som drabbas av den 
socioekonomiska omställningen och 
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förebygga att energifattigdomen 
fördjupas.

Or. en

Ändringsförslag 57
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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 klimatneutral 
och cirkulär ekonomi, miljömässigt 
hållbar och helt baserad på förnybar 
energi, 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 den europeiska ekonomins 
återhämtning och återuppbyggnad. 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 
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som för närvarande är starkt beroende av 
fossila bränslen, särskilt kol, brunkol, torv 
och oljeskiffer, eller växthusgasintensiva 
industrier. Situationen riskerar inte bara 
att äventyra omställningen i unionen när 
det gäller klimatåtgärder, utan kan även 
leda till att skillnaderna mellan regionerna 
ökar, vilket vore skadligt för målet social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 58
Pietro Fiocchi

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, 

(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. Likaså finns det inom 
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ekonomisk och territoriell 
sammanhållning.

det europeiska ekonomiska systemet olika 
produktsektorer, inte bara i 
kolregionerna, som fortfarande är kraftigt 
beroende av källor som är fossila och 
därmed ger höga utsläpp, och som på 
vägen mot omställningen behöver åtföljas 
genom adekvata stödåtgärder, såsom de 
som omnämns i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 59
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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) I denna kontext med den tidigare 
aldrig skådade hälsomässiga och 
ekonomiska krisen i samband med covid-
19 är ett av de viktigaste politiska målen 
för medlemsstaternas industristrategi att 
bidra till energiomställningen med 
ekonomiskt och socialt stöd avsett för alla 
territorier. 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 
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ökar, vilket vore skadligt för målet social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 60
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

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 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. Fonden bör också ta 
hänsyn till territorier som redan har 
ansträngt sig för att göra omställningen 
och fortfarande måste slutföra den.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López

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 klimatneutral, 
motståndskraftig 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, och de har inte alla i 
samma omfattning åtagit sig politiska 
strategier och åtgärder för att underlätta 
omställningen. 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.

Or. en

Ändringsförslag 62
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, 
Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini
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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, 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. Detta kommer att 
kräva betydande nyinvesteringar, särskilt i 
innovation. Att vi bekämpar 
klimatförändringar och miljöförstöring 
kommer att gagna alla på lång sikt och 
skapa möjligheter och utmaningar 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 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 
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.

Or. en

Ändringsförslag 63
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, 
Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Skäl 2
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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 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 eller 
industrier vars produkter drabbas av EU:s 
övergång till klimatneutralitet. 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.

Or. en

Ändringsförslag 64
Paolo Borchia
för ID-gruppen

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 

(2) Omställningen till en 
konkurrenskraftig, klimatneutral och 
cirkulär ekonomi är ett av unionens 
viktigaste politiska mål. Den 12 december 
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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.

2019 godkände Europeiska rådet målet att 
uppnå en klimatneutral union 2050 i linje 
med Parisavtalets mål. Att vi bekämpar 
klimatförändringar, miljöförstöring och 
energifattigdom 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 fasta 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.

Or. en

Ändringsförslag 65
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 

(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 på 
medellång sikt, men alla regioner och 
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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.

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 fasta fossila bränslen, särskilt 
kol, brunkol, torv och oljeskiffer. 
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, samt att det blir socialt 
motstånd mot klimatpolitiken från 
grupper som drabbas negativt.

Or. en

Ändringsförslag 66
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

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 

(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 
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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.

innebär att det finns en risk att 
omställningen i unionen sker i varierande 
hastighet när det gäller klimatåtgärder och 
negativa demografiska förändringar, och 
även att skillnaderna mellan regionerna 
ökar, vilket vore skadligt för målet social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 67
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova

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 
socialt godtagbar för alla. Därför måste 
både unionen och medlemsstaterna redan 
från börja beakta de ekonomiska, 
miljömässiga och sociala konsekvenserna 
och utnyttja alla tänkbara verktyg för att 
mildra de negativa konsekvenserna. De bör 
även säkerställa att investeringarna 
kanaliseras mot den ekonomiska 
verksamhet som är mest miljövänlig och 
ger de lokala ekonomierna en 
genomförbar långsiktig vision och 
framtidssäkrade sysselsättningsutsikter. 
Att unionens budget är villkorad är här av 
central betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 68
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 3
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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 
socialt godtagbar för alla. Berörda 
arbetstagares rätt till arbete med 
anständiga villkor måste respekteras och 
anpassning av deras kompetens till de 
förändrade kraven inom arbetslivet måste 
eftersträvas. 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.

Or. pt

Ändringsförslag 69
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Jens Geier, Tsvetelina Penkova, 
Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
för S&D-gruppen

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 
socialt ansvarsfull för alla. En rättvis 
klimat- och energiomställning får inte 
lämna någon på efterkälken och bör 
skapa förutsättningar för att utplåna 
energifattigdomen. 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. Omställningen kommer 
att kräva betydande ekonomiska resurser, 
och unionens budget har därför här en 
viktig roll att spela.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 inkluderande 
och socialt godtagbar för alla, det krävs en 
samarbetsinsats på unionsnivå och det 
ska vara ett villkor att ingen hamnar på 
efterkälken. 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.

Or. en

Ändringsförslag 71
Paolo Borchia
för ID-gruppen

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, 
gradvis och socialt godtagbar för alla. 
Därför måste både unionen och 
medlemsstaterna redan från börja beakta de 
ekonomiska och sociala konsekvenserna, i 
synnerhet i fråga om arbetslöshet, och 
utnyttja alla tänkbara verktyg för att 
avvärja alla de eventuella negativa 
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konsekvenserna. Unionens budget har här 
en viktig roll att spela.

Or. en

Ändringsförslag 72
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För att Fonden för en rättvis 
omställning ska kunna nå sitt mål är det 
viktigt att öka EU:s budget och stärka 
dess roll i omfördelningen av medel från 
struktur-, investerings- och 
sammanhållningsfonderna till stöd för 
verklig ekonomisk och social konvergens 
mellan medlemsstaterna samt 
finansiering för produktionssektorerna 
och för sysselsättning med rättigheter.

Or. pt

Ändringsförslag 73
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Stärkta sammanhållningspolitiska 
instrument och budgetlättnader från EU 
är nödvändiga mot bakgrund av de 
rådande ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av covid-19-pandemin i 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör ha 
frihet att omfördela anslag mellan fonder, 
utgiftsposter och prioriteringar allt efter 
sina ekonomiska och sociala behov, 
oavsett mål för tematisk koncentration 
och eventuella makroekonomiska 
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och/eller politiska villkor som ställts av 
EU.

Or. pt

Ändringsförslag 74
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 
vara ett komplement till de andra 
åtgärderna inom nästa fleråriga budgetram 
för perioden 2021–2027, enligt 
väldefinierade verksamhets- och 
integrationssystem.

Or. en

Ändringsförslag 75
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Jens Geier, Simona Bonafè, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
för S&D-gruppen

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 

(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 
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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.

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 både nationell och regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 76
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

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 
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, 
ekonomiska och sociala mål på regional 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 77
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley

Förslag till förordning
Skäl 4
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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 
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 
senast 2050 genom att sammanföra 
utgifterna i unionens budget för 
klimatmässiga och sociala mål på regional 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 78
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Simona Bonafè, Andris Ameriks, 
Patrizia Toia, Miriam Dalli
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Den gröna återhämtningen bör 
spela en viktig roll i att mildra de negativa 
följderna av covid-19-krisen, genom att 
skapa möjligheter för berörda regioner, 
industrier och små och medelstora 
företag, och kan därför få avgörande 
betydelse som återhämtningsplaner efter 
krisen.

Or. en
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Ändringsförslag 79
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Fonden för rättvis omställning bör 
hantera energifattigdom som en social 
rättvisefråga, och bör kompensera 
inkomster för de mest sårbara grupperna i 
länder som inte har tillräckliga 
ekonomiska reserver. När dessa åtgärder 
definieras är det nödvändigt att 
fackföreningar, det civila samhällets 
organisationer och berörda parter deltar 
aktivt som komplement till de nationella 
och regionala regeringarna.

Or. en

Ändringsförslag 80
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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 

(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 hantera utmaningarna och 
möjligheterna med energiomställningen 
genom att investera i hållbar verksamhet 
och stödja de mest drabbade områdena, 
arbetstagarna och samhällena för att 
anpassa deras industriella och 
ekonomiska strukturer. I enlighet med det 
särskilda FRO-målet bör åtgärder som får 
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modernisering av den lokala ekonomin och 
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].

stöd från FRO direkt bidra till att 
underlätta och stödja 
omställningsprocessen genom att 
finansiera en diversifiering och 
modernisering av den lokala ekonomin och 
stärka dess motståndskraft genom direkt 
stöd till miljömässigt och socialt hållbar 
verksamhet. Detta skulle kompensera för 
de jobbförluster som väntas följa av 
omställningen eller nedläggningen av 
växthusgasintensiv verksamhet, och 
samtidigt säkerställa hållbarare och bättre 
arbetstillfällen. 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]. 

Or. en

Ändringsförslag 81
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 
genom att dämpa de konsekvenserna för 
sysselsättningen. Detta avspeglas i det 

(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 stödja de åtgärder som syftar 
till en rättvis och effektiv 
energiomställning för att gå i riktning mot 
en klimatneutral ekonomi och att mildra 
de negativa effekterna av övergången 
genom att stödja de mest drabbade 
områdena, samhällena och arbetstagarna. I 
enlighet med det särskilda FRO-målet bör 
åtgärder som får stöd från FRO direkt bidra 
till att genomföra en rättvis 
energiövergång och mildra 
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särskilda FRO-målet, som inrättas på 
samma nivå som och förtecknas 
tillsammans med de politiska målen i 
artikel [4] i förordning (EU) [new CPR].

konsekvenserna av omställningen genom 
att finansiera investeringar i utsläppssnål 
och prisöverkomlig energi och en 
diversifiering och modernisering av den 
lokala ekonomin samt genom att dämpa 
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].

Or. en

Ändringsförslag 82
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, 
Fredrick Federley

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 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].

(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, och 
genom att lägga grunderna till 
omställningen i riktning mot 
klimatneutralitet och skapa nya 
sysselsättningsmöjligheter för dem som 
berörs av denna omställning. 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 
genom att dämpa de konsekvenserna för 
sysselsättningen. Detta avspeglas i det 
särskilda FRO-målet, som inrättas på 
samma nivå som och förtecknas 
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tillsammans med de politiska målen i 
artikel [4] i förordning (EU) [new CPR].

Or. en

Ändringsförslag 83
Pietro Fiocchi

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 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].

(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 samt 
produktsektorer i ekonomin i samtliga 
medlemsstater som för närvarande har 
högre utsläpp och därför kommer att 
drabbas av omställningen. 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 
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].

Or. en

Ändringsförslag 84
Paolo Borchia
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5
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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 
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].

(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 avvärja de negativa effekterna 
av klimatövergången genom att stödja de 
mest drabbade områdena och säkerställa 
att arbetstagarna som sägs upp från sina 
anställningar till följd av 
energiomställningsprocessen 
framgångsrikt kan komma tillbaka in på 
arbetsmarknaden i samma region. 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 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].

Or. en

Ändringsförslag 85
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, 
Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
för S&D-gruppen

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 

(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 
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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 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].

drabbade områdena, arbetstagarna som 
drabbas direkt eller indirekt samt deras 
berörda familjer. 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 
genom att dämpa de konsekvenserna för 
sysselsättningen, och samtidigt skapa 
förutsättningar för att få bukt med 
energifattigdomen. 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].

Or. en

Ändringsförslag 86
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 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].

(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 genom att dämpa de 
konsekvenserna för sysselsättningen 
genom lösningar för nya arbetstillfällen. 
Detta avspeglas i det särskilda FRO-målet, 
som inrättas på samma nivå som och 
förtecknas tillsammans med de politiska 
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målen i artikel [4] i förordning (EU) [new 
CPR].

Or. en

Ändringsförslag 87
Sandra Pereira

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 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].

(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 och uppväga konsekvenserna 
av omställningen genom att finansiera en 
diversifiering och modernisering av den 
lokala ekonomin och 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].

Or. pt

Ändringsförslag 88
Dan Nica, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, 
Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
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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, kommer FRO att 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 företag, 
tillsynsmyndigheter, investerare, 
markanvändningsplanerare och 
lokalsamhällen är nödvändigt för att 
komma fram till de mest hållbara 
användningsområdena och maximera den 
socioekonomiska utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 89
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Vid genomförandet av den 
europeiska gröna given, och i synnerhet 
av Fonden för en rättvis omställning, 
kommer varje medlemsstat att behöva 
rikta in den nationella stödpolitiken på att 
tillvarata och belöna rättskaffens 
beteende hos företag, i synnerhet 
mikroföretag och småföretag, i stället för 
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att bestraffa med bördor och begränsa de 
olika produktsektorer som finns i deras 
ekonomiska system.

Or. en

Ändringsförslag 90
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) En fond för en rättvis omställning 
får inte förvärra befintliga brister i 
jämlikheten mellan medlemsstaterna och 
inte heller försvaga den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 91
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) FRO får inte förvärra befintliga 
brister i jämlikheten mellan 
medlemsstaterna och inte heller försvaga 
den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 92
Henrike Hahn



PE652.409v01-00 32/172 AM\1205744SV.docx

SV

för Verts/ALE-gruppen

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 
begränsa temperaturökningen till 1,5 °C 
över förindustriell nivå 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 
50 % 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.

Or. en

Ändringsförslag 93
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 

(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 den vision som 
presenteras i den gröna given bör FRO ge 
ett viktigt bidrag till att underlätta en 
rättvis energiövergång i de regioner som 
drabbas mest av omställningen. Medel 
från FRO och de som frivilligt förs över 
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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.

från Eruf och ESF+ kommer att bidra till 
att rationalisera klimatåtgärder och 
uppnå ett övergripande mål om att 25 % 
av utgifterna i EU:s budget ska stödja 
klimatmålen.

Or. en

Ändringsförslag 94
Paolo Borchia
för ID-gruppen

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, åtagandet avseende FN:s mål 
för hållbar utveckling och den 
ambitionsnivå för unionen som föreslås i 
den gröna given bör FRO ge ett viktigt 
bidrag. 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.

Or. en

Ändringsförslag 95
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Med tanke på vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 

(6) Med tanke på vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 



PE652.409v01-00 34/172 AM\1205744SV.docx

SV

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.

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 används av 
Eruf och ESF + kommer att bidra fullt ut 
till att det målet uppnås.

Or. pt

Ändringsförslag 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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, 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 + ska bidra till att det målet 
uppnås.

Or. en
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Ändringsförslag 97
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, 
Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, 
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen

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, åtagandet avseende FN:s mål 
för hållbar utveckling och 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 + 
kan bidra till att det målet uppnås utefter 
medlemsstaternas behov.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna är i en bättre position att besluta om vilka mål som ska stödjas genom såväl 
FRO som Eruf och ESF+. Därför måste en eventuell ökning av FRO från Eruf och ESF+ 
även fortsättningsvis vara frivillig.

Ändringsförslag 98
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, 
Andris Ameriks, Miriam Dalli
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) En rättvis omställning medför 
även stöd till dem som är mest påverkade 
av klimatförändringarna. Effekterna av 
förändringar i klimatet kommer att slå 
oproportionerligt mot vissa regioner och 
samhällen som i den europeiska 
solidaritetens anda måste stödjas.

Or. en

Ändringsförslag 99
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) FRO-medlen kan komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken. Det är viktigt 
att erkänna att alla regioner och 
samhällen inte kommer att gynnas lika 
mycket av en omställning till en 
koldioxidsnål ekonomi och att dess 
socioekonomiska avtryck, däribland 
välfärd och arbetstillfällen, kommer att 
variera genom ett stort antal faktorer. Den 
ökning av arbetstillfällen som förutspås i 
omställningen är ojämnt fördelad över 
olika regioner, medan skapandet av 
arbetstillfällen i nya sektorer inte 
nödvändigtvis är noga anpassat, 
tidsmässigt efter geografiskt, efter de 
arbeten som går förlorade. Det är därför 
viktigt att budgeten och verksamheterna 
som utförs inom ramen för FRO inte 
negativt påverkar medlen till unionens 
sammanhållningspolitik, och att man ser 
till att dessa medel riktas direkt till 
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ekonomiskt återupplivande av regioner 
som påverkas av omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 100
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, 
Angelika Niebler, Gheorghe Falcă, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, 
Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) FRO:s medel bör vara betydande 
och förenliga med dess ambitiösa mål, 
och bör komplettera de tillgängliga medlen 
inom sammanhållningspolitiken. 
Inrättandet av FRO bör inte under några 
omständigheter leda till nedskärningar i 
eller överföringar från de fonder som 
omfattas av förordning (EU) ../.. [new 
CPR], särskilt inte från fonder som 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), Europeiska socialfonden (ESF+) 
eller Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu).

Or. en

Ändringsförslag 101
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, 
Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, 
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen

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 komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken. 
Överföringsmekanismen bör vara valfri 
och inte obligatorisk, så att 
medlemsstaterna själva kan välja hur man 
bäst fördelar resurserna.

Or. en

Ändringsförslag 102
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) FRO-medlen kan komplettera de 
tillgängliga medlen inom en 
sammanhållningspolitik med ökade 
anslag som kan användas på ett flexibelt 
sätt av medlemsstater och stödmottagare.

Or. pt

Ändringsförslag 103
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) FRO-medlen bör komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken men bör under 
inga omständigheter ersätta sådana 
investeringar.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) FRO-medlen bör komplettera de 
tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken utan att skära 
ner i budgeten för Eruf och ESF+.

Or. en

Ändringsförslag 105
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) FRO-medlen bör komplettera och 
inte ersätta de tillgängliga medlen inom 
sammanhållningspolitiken eller inom 
ramen för medlemsstaternas budgetar.

Or. en

Ändringsförslag 106
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Fondens volym bör utökas 
betydligt genom att resurser avsätts i 
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unionens budget, däribland möjligheten 
att omfördela subventioner för fossila 
bränslen som ska fasas ut, och genom 
ytterligare egna unionsmedel från 
införandet av nya hållbara skatter, 
särskilt i miljösektorn, för att säkerställa 
att en del av kostnaderna för att 
finansiera en rättvis omställning bärs av 
de ekonomiska sektorer som genererat de 
högsta miljökostnaderna för samhället, i 
överensstämmelse med 
solidaritetsprincipen och principen om att 
förorenaren betalar enligt artikel 191 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 107
Elena Kountoura

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Rättvis omställning bör vara en 
övergripande politisk strategi i den nya 
fleråriga budgetramen för 2021–2027 och 
bör således få tillräcklig finansiering. 
FRO bör inte betraktas som ett fristående 
finansieringsinstrument, utan bör 
komplettera andra finansieringsordningar 
som säkerställer en rättvis omställning för 
alla till klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 108
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, 
Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, 
Miriam Dalli
för S&D-gruppen



AM\1205744SV.docx 41/172 PE652.409v01-00

SV

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Inrättandet av FRO bör inte leda 
till nedskärningar i eller överföringar 
från sammanhållningspolitiken som 
effektivt minskar de medel som ägnats åt 
andra sammanhållningspolitiska 
program.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet har upprepade gånger klargjort att Europeiska unionens långtgående 
politiska mål måste uppnås genom en ambitiös budget. Inrättandet av denna nya fond får inte 
leda till nedskärningar inom andra viktiga instrument i unionens regionalpolitik.

Ändringsförslag 109
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Endast de medlemsstater som 
åtagit sig att uppnå unionens mål om 
klimatneutralitet senast 2050 ska vara 
berättigade till stöd från FRO.

Or. en

Ändringsförslag 110
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8
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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 är både en utmaning och en 
möjlighet för alla att göra ekonomin 
hållbar, stabil och motståndskraftig så att 
det går att reagera bättre på framtida 
kriser och säkerställa välstånd för 
samhället inom de gränser som planeten 
medger. Den kommer att vara särskilt 
utmanande för de medlemsstater som för 
närvarande är starkt beroende av fossila 
bränslen eller växthusgasintensiva 
industriella verksamheter som ska fasas ut 
eller som måste omvandlas avsevärt för att 
begränsa temperaturökning till 1,5 °C 
över förindustriell nivå och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta. FRO bör 
omfatta alla medlemsstater, förutsatt att de 
har antagit juridiskt bindande mål och 
åtgärder för utfasningen av alla fossila 
bränslen under en tidsram som är 
förenlig med Parisavtalet, däribland 
utfasningen av kol senast år 2030. 
Fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 111
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Martina Dlabajová

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 

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater och 
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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.

vissa regioner inom dessa medlemsstater 
som är starkt beroende av fossila bränslen 
eller växthusgasintensiva industriella 
verksamheter eller industrier vars 
produkter påverkas av omställningen till 
ett klimatneutralt EU och som ska fasas ut 
eller som måste anpassas vid omställningen 
till klimatneutralitet och som saknar de 
ekonomiska medlen för detta, samtidigt 
som det leder till ökad risk för 
energifattigdom. FRO bör därför omfatta 
alla medlemsstater som åtagit sig att 
uppnå unionens mål om klimatneutralitet 
till 2050, men fördelningen av de 
finansiella medlen bör avspegla 
medlemsstaternas utgångspunkt i 
energiomställningsprocessen och även 
deras kapacitet att finansiera de 
investeringar som krävs för att klara av 
omställningen till klimatneutralitet i EU till 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 112
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Miriam Dalli, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, 
Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
för S&D-gruppen

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 

(8) Omställningen till en klimatneutral 
ekonomi är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
krävande för de medlemsstater som är eller 
fram till nyligen har varit 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. Den blir 
också krävande för de medlemsstater som 
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avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

blir tvungna att uppgradera sin 
infrastruktur och vars arbetstagare 
kommer att få anpassa sig till 
omställningen. Fördelningen av FRO:s 
finansiella medel bör avspegla 
medlemsstaternas kapacitet att finansiera 
de investeringar som krävs för att klara av 
omställningen till klimatneutralitet till 
2050 och hur ambitiösa de är i sina 
energi- och klimatmål.

Or. en

Ändringsförslag 113
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

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 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, plus de ansträngningar 
för omställning som redan gjorts under de 
senaste programperioderna (2007–2014 
och 2014–2020).

Or. en

Ändringsförslag 114
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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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 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, och alla 
energikällor som sannolikt ska förnyas, 
men fördelningen av de finansiella medlen 
bör avspegla medlemsstaternas kapacitet 
att finansiera de investeringar som krävs 
för att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 115
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, 
Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, 
Adam Jarubas, Massimiliano Salini

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 

(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 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. FRO bör 
därför omfatta alla medlemsstater, men 
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fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

fördelningen av de finansiella medlen bör 
avspegla medlemsstaternas kapacitet att 
finansiera de investeringar som krävs för 
att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 116
Paolo Borchia
för ID-gruppen

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 är en utmaning för alla 
medlemsstater. Den kommer att vara 
särskilt krävande för de medlemsstater som 
är starkt beroende av fasta fossila bränslen 
eller växthusgasintensiva industriella 
verksamheter som måste anpassas vid den 
gradvisa 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 den gradvisa omställningen till 
klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 117
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Skäl 8
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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 en utmaning för medlemsstaterna. 
Den kommer att vara särskilt krävande för 
de medlemsstater som är starkt beroende 
av fasta fossila bränslen och anknutna 
verksamheter som gradvis måste anpassas 
vid omställningen till klimatneutralitet och 
som saknar de ekonomiska medlen för 
detta. Fördelningen av finansiella medel 
inom FRO:s anslag bör därför avspegla 
medlemsstaternas kapacitet att finansiera 
de investeringar som krävs i berörda 
regioner för att klara av omställningen till 
klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 118
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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 ägare av 
energiomställningen och övergå från en 
enkel- till multiindustriell modell. 
Omvandlingen av kolregioner till nav för 
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förnybar energi har nytta av om det finns 
infrastruktur och omfattande tillgång till 
mark samt utbildad personal. Sådan 
omställning kan även bidra till 
energisäkerhet och motståndskraft, 
grundat på en decentraliserad 
energisystemmodell.

Or. en

Motivering

Enligt resultaten från Gemensamma forskningscentrumet 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions

Ändringsförslag 119
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Med siktet inställt på en rättvis och 
hållbar omställning som säkerställer att 
de mål som sätts upp i denna förordning 
uppnås och har verkan, bör man vid 
fördelningen av resurserna också ta 
hänsyn till de resultat som uppnåtts av 
medlemsstaterna sett till 2020-målen för 
utsläpp av växthusgaser, förnybar energi 
och energieffektivitet. På så sätt bör FRO 
inte bestraffa medlemsstater som redan 
har investerat och är på rätt spår med att 
nå de fastställda målen.

Or. en

Ändringsförslag 120
Patrizia Toia, Simona Bonafè



AM\1205744SV.docx 49/172 PE652.409v01-00

SV

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Med siktet inställt på en rättvis och 
hållbar omställning som säkerställer att 
de mål som sätts upp i denna förordning 
uppnås och har verkan, bör man vid 
fördelningen av resurserna också ta 
hänsyn till de resultat som uppnåtts av 
medlemsstaterna sett till 2020-målen för 
utsläpp av växthusgaser, förnybar energi 
och energieffektivitet. På så sätt bör FRO 
inte bestraffa medlemsstater som redan 
har investerat och är på rätt spår med att 
nå de fastställda målen.

Or. en

Ändringsförslag 121
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att fastställa en lämplig 
budgetram för FRO bör kommissionen 
fastställa den årliga fördelningen av 
tillgängliga anslag per medlemsstat inom 
målet Investering för sysselsättning på 
grundval av objektiva kriterier.

(9) För att fastställa en lämplig 
budgetram för FRO bör kommissionen 
fastställa den årliga fördelningen av 
tillgängliga anslag per medlemsstat inom 
målet Investering för sysselsättning på 
grundval av objektiva kriterier och tydliga 
incitament och villkor.

Or. en

Ändringsförslag 122
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) FRO bör underlätta geografisk 
spridning av investeringar (från 
jordbruks- och industriområden till 
knutpunkter för energiproduktion), 
säkerställa territoriell sammanhållning 
och balanserad markanvändning, 
motverka skillnader mellan 
medlemsstaterna och främja konvergens.

Or. pt

Ändringsförslag 123
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, 
Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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 

(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, 
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, 
klimatneutral och cirkulär ekonomi. Inom 
sektorer med koldioxidutsläpp på höga 
nivåer, t.ex. energiproduktion baserad på 
stenkol, brunkol, torv och oljeskiffer, bör 
stödet kopplas till en gradvis utfasning av 
verksamheten och motsvarande sänkning 
av sysselsättningsnivån som utförs i 
samarbete med arbetsmarknadens parter 
och inom en rimlig tidsram. Med syftet att 
omvandla dessa sektorer bör stödet främja 
energieffektiv och koldioxidsnålare 
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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.

verksamhet genom användande av ny 
teknik, de förnybara energikällorna och 
investeringar i att bygga ut infrastruktur 
och teknik för prisöverkomlig 
utsläppssnål energi samt nya processer 
och produkter. Gasteknik måste erkännas 
som en viktig brobyggande teknik och få 
spela en stor roll i övergången till en 
utsläppssnål ekonomi. 
Försörjningstryggheten måste dessutom 
förbli intakt genom tekniska innovationer, 
däribland utbyggnad av vätgas, som har 
potential att bli en av 2000-talets främsta 
energibärare. Sådan verksamhet bör leda 
till betydande 
livscykelutsläppsminskningar i territoriets 
energisystem och vara i enlighet med EU:s 
klimatmål för 2030 och EU:s 
klimatneutralitet till 205013, samtidigt som 
man upprätthåller och förbättrar den 
högkvalificerade sysselsättningen, 
undviker miljöförstöring och stärker 
stabiliteten i ett energisystem som framför 
allt bygger på förnybara energikällor, 
däribland genom flexibel 
balanseringsteknik och 
förvaringslösningar. 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 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.
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Or. en

Ändringsförslag 124
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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 klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 
sådana prioriteras som stöder människor, 
gemenskaper och lokala ekonomier och 
som är hållbara på medellång och lång 
sikt, med beaktande av alla mål i den gröna 
given. De finansierade projekten bör bidra 
till en övergång till en klimatneutral, 
mycket resurs- och energieffektiv och 
cirkulär ekonomi som bygger helt på 
förnybar energi, och som inte skadar den 
biologiska mångfalden. Inom sektorer på 
tillbakagång, t.ex. energiproduktion 
baserad på stenkol, brunkol, torv, gas och 
olja, bör stödet kopplas till en utfasning av 
verksamheten inom en tidsram som är 
förenlig med målet att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå och motsvarande 
sänkning av sysselsättningsnivån. 
Trovärdiga studier visar att utfasningen 
av kol till 2030 ger det optimala och minst 
kostsamma sättet för EU att genomföra 
relevanta aspekter av Parisavtalet. 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 åtminstone med EU:s klimatmål 
för 2030 och EU:s klimatneutralitet till 
2040 eller tidigare samtidigt som man 
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upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen och undviker 
miljöförstöring. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas åt att tillämpa principen 
om energieffektivitet först och principen 
att förorenaren betalar, och åt att stödja 
verksamhet som maximerar fördelarna för 
samhällena, såsom stöd till samhällen 
med förnybar lokal energi och 
prosumenter av förnybar energi, och även 
till dem som främjar innovation och 
forskning inom avancerad och hållbar 
teknik samt verksamhet inom digitalisering 
och konnektivitet, under förutsättning att 
åtgärderna hjälper till att mildra 
förändringen av sysselsättningen vid 
omställningen till en 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.

Or. en

Motivering

Se Climate Analytics studie Implications of the Paris Agreement for Coal Use in the Power 
Sector, som visar att utfasningen av kol till 2030 ger det optimala och minst kostsamma sättet 
för EU att genomföra relevanta aspekter av Parisavtalet. Det är också viktigt att notera att 
omställningen till klimatneutralitet förutsätter utfasning även av olja och gas, inte bara fasta 
fossila bränslen.

Ändringsförslag 125
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 10
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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 klimat- och miljöprioriteringar. I 
förteckningen över investeringar bör 
sådana ingå som stöder lokala ekonomier, 
som främjar sysselsättning med 
anständiga villkor 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 med inriktning på 
att främja sysselsättning och dräglig 
arbetsmiljö. Inom sektorer på tillbakagång, 
t.ex. energiproduktion baserad på stenkol, 
brunkol, torv och oljeskiffer, bör stödet 
kopplas till en utfasning av verksamheten 
och motsvarande omställning av industrin 
i de berörda regionerna, så att man 
undviker en strukturell 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 2050, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen med rättigheter och 
undviker miljöförstöring. FRO bör också 
bidra till betydande förändringar på 
området för rörlighet i syfte att minska 
dess klimatinverkan, mer specifikt genom 
att styra investeringar till modernisering 
och utbyggnad av järnvägsnätet och 
effektivare kollektivtrafik i 
storstadsområden och stadskärnor. 
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 
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till en 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.

Or. pt

Ändringsförslag 126
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez

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 

(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 i första hand 
inriktas på att mildra negativa 
ekonomiska och sociala konsekvenser av 
omställningen och bidra till en övergång 
till en klimatneutral och cirkulär ekonomi 
samtidigt som hänsyn tas till varje 
medlemsstats ekonomiska, sociala och 
energirelaterade särdrag. Investeringar i 
övergångsenergikällor som naturgas ska 
vara berättigade till stöd om sådana 
investeringar leder till betydande 
minskning av växthusgasutsläpp och 
möjliggör användning av förnybar gas 



PE652.409v01-00 56/172 AM\1205744SV.docx

SV

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.

som ett hållbart alternativ. 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 och smart 
rörlighet, 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.

__________________ __________________
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.

Or. en

Ändringsförslag 127
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, 
Fredrick Federley

Förslag till förordning
Skäl 10
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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 klimat- och miljömål, däribland 
Parisavtalet, och bör vara i linje med 
EU:s taxonomi för hållbar finansiering. 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 i första hand 
inriktas på att mildra negativa 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
konsekvenser av övergången till en 
klimatneutral och cirkulär ekonomi, 
samtidigt som hänsyn tas till varje 
medlemsstats ekonomiska, sociala och 
energirelaterade särdrag. 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 och även 
med Parisavtalet, 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, konnektivitet och smart 
rörlighet, 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.
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__________________ __________________
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.

Or. en

Ändringsförslag 128
Pietro Fiocchi

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 

(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 
gradvis 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 med tiden. 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 
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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.

som man upprätthåller och förbättrar den 
högkvalificerade sysselsättningen och 
undviker miljöförstöring. I allmänhet bör 
särskild uppmärksamhet också ägnas små 
och medelstora företag och, mer specifikt, 
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. Dessa 
investeringar bör också göra det möjligt 
att finansiera kostnaderna för expertis 
och analys som kan bidra till att uppnå 
målen för en framgångsrik omställning i 
befintliga, väletablerade företag. 

__________________ __________________
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.

Or. en

Ändringsförslag 129
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López

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 

(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 
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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.

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, 
motståndskraftig 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. Försvårande faktorer som 
bör tas i beaktande är arbetslöshetssiffror, 
avfolkningstrender och tidigare 
omställningsinsatser kopplade till fossila 
bränslen som har försvagat den 
tillhörande ekonomiska väven i 
regionerna. 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, 
motståndskraftig 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.
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Or. en

Ändringsförslag 130
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 

(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 
gradvis övergång till en 
konkurrenskraftig, klimatneutral och 
cirkulär ekonomi. Inom sektorer som 
förknippas med växthusgasutsläpp på 
höga nivåer, t.ex. energiproduktion 
baserad på stenkol, brunkol, torv och 
oljeskiffer, bör stödet kopplas till en 
gradvis utfasning av verksamheten och 
varhelst det är möjligt en omvandling av 
den till nya koldioxidsnåla verksamheter. 
Stödet bör främja verksamhet genom 
användande av ny kostnadseffektiv teknik 
redo att lanseras på marknaden, nya 
processer eller produkter, däribland 
utbyggnad av infrastruktur och teknik för 
prisöverkomliga, förnybara och 
utsläppssnåla energikällor, som leder till 
betydande utsläppsminskningar, samtidigt 
som man upprätthåller och förbättrar 
sysselsättningen, undviker miljöförstöring 
och säkerställer att energisystemen är 
tillförlitliga. Särskild uppmärksamhet bör 
också ägnas verksamhet som främjar 
innovation och forskning inom avancerad 
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omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och att de bidrar till den.

och hållbar teknik, genom stöd till 
synergier med Horisont Europa, samt 
verksamhet inom digitalisering och 
konnektivitet, under förutsättning att 
åtgärderna hjälper till att mildra de 
negativa sidoeffekterna av omställningen 
till 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.

Or. en

Ändringsförslag 131
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Jens Geier, Dan Nica, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
för S&D-gruppen

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 

(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 
kontinuerlig övergång till en klimatneutral 
och cirkulär ekonomi. Inom sektorer på 
tillbakagång, t.ex. energiproduktion 
baserad på stenkol, brunkol, torv och 
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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.

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, 
med avseende på att uppnå EU:s 
klimatmål för 2030, så som det fastställs i 
artikel 2 i den europeiska klimatlagen, 
och EU:s klimatneutralitet till 205013, 
samtidigt som man upprätthåller och 
förbättrar den högkvalificerade 
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 
och till att skapa hållbara arbetstillfällen.

__________________ __________________
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.

Or. en

Ändringsförslag 132
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

Förslag till förordning
Skäl 10
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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 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 den 
hållbara och kvalitativa 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.

__________________ __________________
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 

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 
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och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

och Europeiska investeringsbanken – 
COM(2018) 773 final.

Or. en

Ändringsförslag 133
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 

(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, produkter eller 
kompetensområden 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 
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omställningen till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och att de bidrar till den.

omställningen till en 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.

Or. en

Ändringsförslag 134
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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 

(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 prioriteras 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 
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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.

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.

__________________ __________________
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.

Or. en

Ändringsförslag 135
Paolo Borchia
för ID-gruppen

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 

(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. De 
finansierade projekten bör bidra till en 
gradvis och ekonomiskt hållbar övergång 
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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.

till en konkurrenskraftig, klimatneutral 
och cirkulär ekonomi. Inom sektorer på 
tillbakagång, t.ex. energiproduktion 
baserad på stenkol, brunkol, torv och 
oljeskiffer, bör stödet kopplas till en 
gradvis 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, produkter eller 
kompetensområden som leder till 
betydande utsläppsminskningar, i enlighet 
med 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.

__________________ __________________
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.

Or. en

Ändringsförslag 136
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) FRO bör också stödja industriell 
verksamhet som, även om den inte 
orsakar stora utsläpp av växthusgaser, 
tillverkar industriprodukter som på längre 
sikt är oförenliga med omställningen och 
med målet att uppnå koldioxidneutralitet 
2050. Den europeiska industri som 
tillverkar bilar med förbränningsmotorer 
är redan i dag en av de branscher som 
påverkas allra mest, och den kommer att 
påverkas i ännu större utsträckning 
framöver, i en situation med ökande 
internationell konkurrens och ökade 
miljökrav – branschen står för nästan 20 
% av unionens koldioxidutsläpp. Man kan 
alltså inte uppnå koldioxidneutralitet utan 
särskilt stöd till denna sektor som med 
sina cirka 3,5 miljoner direkta och 
indirekta arbetstillfällen står för 8,5 % av 
den industriella sysselsättningen i EU och 
7,5 % av EU:s BNP. Biltillverkarna, deras 
underleverantörer samt underhålls- och 
reparationsbranschen är särskilt utsatta 
och därför bör FRO stödja dessa sektorer 
och hjälpa arbetstagare och 
arbetssökande med omskolning för att 
skaffa sig modernare kompetens, till 
exempel för alternativa industrier med 
tillverkning av utsläppsfria och/eller 
utsläppssnåla fordon.

Or. en

Ändringsförslag 137
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, 
Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Många andra sektorer än 
energisektorn kommer att genomgå 
betydande omvandling med markanta 
följder för deras arbetskraft. Bil- och 
fordonstillverkningsindustrierna blir 
bland dem som drabbas hårdast av 
omställningen. För att undvika betydande 
arbetsförlust till följd av minskad eller 
störd produktion, bör de regioner som är 
kraftigt beroende av bilindustrin vara 
berättigade till resurser från FRO. 
Eftersom Europa trappar upp sina 
insatser för att tillverka batterier lokalt 
och även tillverka utsläppssnåla fordon, 
bör omskolningen och 
kompetensutvecklingen för arbetstagarna 
i bilindustrin gå i hand i hand med 
investeringar i att omvandla bilsektorn. 
Då sysselsättningen i bilindustrin har en 
andel på över 20 % av 
tillverkningssektorn, i över 14 regioner 
runtom i EU, skulle detta säkerställa att 
regioner som är alltför beroende av 
bilindustrin får ett skydd vid en allt mer 
sannolik nedgång i sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 138
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 

(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 
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sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 
arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden.

sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 
arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden. Det är av yttersta vikt att 
insatserna koncentreras på ekonomiskt 
återupplivande av berörda regioner, i 
stället för att man räknar med 
arbetstagarnas rörlighet och riskerar 
avfolkning. Uppmärksamheten bör i 
första hand ägnas åt omskolning som 
tillhandahålls i enlighet med den 
regionala arbetsmarknadens behov, i 
synnerhet omskolning på arbetsplatsen 
eller en kombination av deltidsarbete och 
deltidsomskolning.

Or. en

Ändringsförslag 139
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Jens Geier, Tsvetelina Penkova, 
Dan Nica, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia
för S&D-gruppen

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 att få fram nödvändiga 
kvalifikationer och anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, eller ge dem 
adekvat hjälp genom att tillhandahålla 
alternativ som stöd i arbetssökandet, 
inkomststöd för att säkerställa 
efterföljande inkludering och 
återinkludering på arbetsmarknaden, så att 
man undviker både kort- och långsiktig 
arbetslöshet direkt kopplad till 
omställningen. I dessa åtgärder ska också 
vederbörlig hänsyn tas till 
jämställdhetsaspekten.

Or. en
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Motivering

FRO bör stödja den ekonomiska utvecklingen i områden som berörs kraftigt av arbetslöshet, 
och minska jämställdhetsbristerna i regionerna.

Ändringsförslag 140
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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 att anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 
arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden. Det är viktigt att notera 
att det i omställningen till en ekonomi 
som bygger på förnybar energi ligger en 
betydande potential att skapa 
arbetstillfällen, något som i slutändan kan 
leda till högre sysselsättningsnivåer i 
områden som just nu är beroende av 
fossila bränslen.

Or. en

Motivering

Enligt resultaten från det gemensamma forskningscentrumet kan utbyggnaden av teknik för 
ren energi skapa upp till 315 000 arbetstillfällen i kolregioner fram till 2030 och över 460 
000 fram till 2050. Detta skulle vara mer än dubbelt så många som de direkt kolrelaterade 
arbetstillfällena i dag, vilket skulle leda till en multiindustriell modell och bidra till 
energitrygghet, jobbskapande och ekonomiskt värde för människor och lokalsamhällen. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions

Ändringsförslag 141
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova
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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, 
omskolning och ”outskilling” av 
arbetstagare och deras familjer som berörs 
direkt eller indirekt, och även av 
egenanställda personer vars verksamhet 
har påverkats av betydande strukturella 
förändringar, för att hjälpa dem att 
anpassa sig till nya 
sysselsättningsmöjligheter, samt stöd i 
arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 142
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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, 
med fokus på kompetens och 
kvalifikationer som är förenliga med 
omställningen till en hållbar och digital 
ekonomi, för att hjälpa dem att anpassa sig 
till nya sysselsättningsmöjligheter, samt 
stöd i arbetssökandet och aktiv inkludering 
på arbetsmarknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 143
Sandra Pereira

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 att anpassa sig till nya 
villkor för sysselsättning, samt stöd i 
arbetssökandet och aktiv inkludering på 
arbetsmarknaden, så att de inte 
missgynnas av att byta arbete.

Or. pt

Ändringsförslag 144
Paolo Borchia
för ID-gruppen

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 
ska FRO också säkerställa 
kompetenshöjning och omskolning av 
berörda arbetstagare, för att behålla dem 
på arbetsmarknaden i samma region, 
samt stöd i arbetssökandet och aktiv 
inkludering på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 145
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna och 
kommissionen bör säkerställa att de 
prioriterade insatser som finansieras 
genom FRO genomförs på ett sätt som 
bidrar till att jämställdheten mellan 
kvinnor och män respekteras och främjas 
i enlighet med artikel 8 i EUF-fördraget. 
Jämställdhetsmålen och kvinnors 
ekonomiska oberoende bör säkerställas i 
alla aspekter och alla faser av 
utarbetandet, övervakningen, 
genomförandet och utvärderingen av de 
operativa programmen vid rätt tillfälle 
och på ett enhetligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 146
Dan Nica, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Ett ändamålsenligt genomförande 
av FRO och mekanismen för en rättvis 
omställning är inte bara beroende av 
FRO-förordningen som sådan, utan också 
av den ordning för statligt stöd som 
begränsar stödnivån i regionerna. I den 
allmänna gruppundantagsförordningen 
måste man räkna med högre stödnivå och 
andra möjliga åtgärder för att möjliggöra 
offentliga investeringar i regioner med 
rättvis omställning.

Or. en
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Ändringsförslag 147
Sandra Pereira

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 
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/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. 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 

(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 med 
anständiga villkor. För andra företag än de 
små och medelstora 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 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 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. Stöd till 
produktiva investeringar i andra företag än 
små och medelstora företag bör begränsas 
till företag i områden som utses till 
stödområden i enlighet med artikel 107.3 a 
och c i EUF-fördraget.
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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).

Or. pt

Ändringsförslag 148
Elena Kountoura

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Dessa 
investeringar bör beakta principen att 
förorenaren betalar och bör inte ses som 
ett tillfälle för industrianläggningar att 
sälja överskott av utsläppsrätter till sin 
egen fördel. Investeringar i teknik med 
fossila bränslen, som avskiljning och 
lagring av koldioxid och förbättrad 
utsläppsprestanda för befintliga 
installationer, bör också uteslutas 
eftersom de inte bidrar till målet om 
klimatneutralitet till 2050. 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).

Or. en

Ändringsförslag 149
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 12
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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 
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.

(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 
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. När det gäller kraftverk 
som ställer om från fossila bränslen till 
förnybara, skulle det bli obligatoriskt att 
upprätthålla tidigare arbetstillfällen. 
Investeringar i befintliga 
industrianläggningar, inklusive sådana som 
omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de 
bidrar till övergången till en klimatneutral 
ekonomi till 2050, inte bara monterar ner 
verksamheten, 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 
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och c i EUF-fördraget. Eftersom berörda 
områden ofta drabbas av problem med att 
dra till sig privata investerare, bör FRO 
även stödja offentligt ägda eller 
gemensamma produktiva investeringar.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ändringsförslag 150
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, 
Fredrick Federley

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 
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 

(12) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen och moderniseringen 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. I 
detta avseende bör särskild 
uppmärksamhet ägnas åt små och 
medelstora företag som är verksamma i 
regioner med högre arbetslöshetssiffror. 
För andra företag än de små och 
medelstora 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 
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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.

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. Alla investeringar 
ska göras utan att det påverkar 
principerna om energieffektivitet först och 
förorenaren betalar.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ändringsförslag 151
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12



PE652.409v01-00 82/172 AM\1205744SV.docx

SV

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 
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.

(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 
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. Investeringar i 
industrianläggningar som omfattas av 
unionens utsläppshandelssystem ska inte 
utgöra fokus 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 
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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).

Or. en

Ändringsförslag 152
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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 
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 

(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 
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, och om sådana 
investeringar bidrar till klimatneutralitet 
till 2040 eller tidigare. Investeringar i 
befintliga industrianläggningar, inklusive 
sådana som omfattas av unionens 
utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de 
bidrar till övergången till en klimatneutral 



PE652.409v01-00 84/172 AM\1205744SV.docx

SV

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.

ekonomi till 2040 eller tidigare 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. Dessa 
investeringar bör inte göras i 
installationer med fossila bränslen och 
bör inte öka eller upprätthålla beroendet 
av fossila bränslen. 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).

Or. en

Ändringsförslag 153
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 utbildar personalen i 
händelse av omvandlingsåtgärder för 
industrin, 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.

__________________ __________________
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).

Or. en
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Ändringsförslag 154
Paolo Borchia
för ID-gruppen

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 
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 

(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 
företagen bör produktiva investeringar 
endast få stöd om de är nödvändiga för att 
avvärja förlusten av arbetstillfällen på 
grund av omställningen, genom att de 
skapar nya arbetstillfällen i samma region 
eller skyddar alla arbetstillfällen som är 
riskutsatta 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 
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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.

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).

Or. en

Ändringsförslag 155
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

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 
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 

(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 hållbar och 
kvalitativ sysselsättning. För andra företag 
än de små och medelstora 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 
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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.

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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ändringsförslag 156
Pietro Fiocchi

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 

(12) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör FRO helst 
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 
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bruttoinvesteringar och sysselsättning. För 
andra företag än de små och medelstora 
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.

bruttoinvesteringar och sysselsättning. För 
andra företag än de små och medelstora 
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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ändringsförslag 157
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, 
Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas
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Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att uppnå målen med FRO bör 
Europeiska kommissionen överväga 
ändringar av riktlinjerna för stöd till 
miljöskydd och energi, ”EEAG-
riktlinjerna”, 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 EEAG 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 EEAG bör 
möjliggöra nationellt stöd till strukturella 
förändringar p.g.a. utfasningen av kol, 
enligt samma villkorlighet som Fonden 
för en rättvis omställning. När 
kommissionen ser över riktlinjerna bör 
den därför också ta hänsyn 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 genomförbart sätt.

Or. en

Ändringsförslag 158
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)



AM\1205744SV.docx 91/172 PE652.409v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) I syfte att säkerställa att fonden 
inte används för att bekosta återställande 
av miljöskador som omfattas av ett 
företags miljöansvar eller för att 
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 användas som en sista utväg 
endast 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.

Or. en

Ändringsförslag 159
Dan Nica, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Den planerade översynen av 
reglerna för statligt stöd bör syfta till att 
stärka och förenkla 
investeringskapaciteten i hållbara 
lösningar och konkreta verktyg för 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter vars roll kommer att vara 
avgörande för ett effektivt och innovativt 
genomförande av Fonden för en rättvis 
omställning.

Or. en

Ändringsförslag 160
Thierry Mariani, Jérôme Rivière



PE652.409v01-00 92/172 AM\1205744SV.docx

SV

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) FRO tar hänsyn till energisektorns 
leveranskedja, som bygger på offentliga 
nationella industrinätverk, nämligen 
leverantörer som arbetar för stora 
industriella grupper som skulle kunna 
engageras i nya energiprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 161
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, 
Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, 
Maria Spyraki, Adam Jarubas, Edina Tóth, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Stöd till produktiva investeringar i 
andra företag än små och medelstora 
företag genom Fonden för en rättvis 
omställning 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 den 
allmänna gruppundantagsförordningen 
anpassas i enlighet härmed.

Or. en
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Ändringsförslag 162
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Edina Tóth

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 stöd 
tillåts enligt tillämpliga regler, oberoende 
av den stödda regionens status.

Or. en

Ändringsförslag 163
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 
ESF+. De belopp som överförs från Eruf 

(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 och korrekt FRO-
arbetsprogram. FRO-medel bör förstärkas 
med kompletterande finansiering från Eruf 
och ESF+, där de tematiska 
prioriteringarna kompletterar varandra. 
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.
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respektive ESF+ bör vara förenliga med 
den typ av insatser som anges i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning.

Or. en

Ändringsförslag 164
Sandra Pereira

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 
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.

(13) För att tillhandahålla flexibilitet vid 
programplaneringen av FRO-medlen inom 
målet Investering för sysselsättning och 
tillväxt bör det vara möjligt att föreslå 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] 
får FRO-medlen förstärkas med 
kompletterande finansiering från Eruf och 
ESF+.

Or. pt

Ändringsförslag 165
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, 
Łukasz Kohut
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13
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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 
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.

(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 
resurser. I enlighet med artikel 21a i 
förordning (EU) [new CPR] bör FRO-
medlen förstärkas med kompletterande 
finansiering från Eruf och ESF+, som bör 
få ytterligare resurser för detta ändamål. 
De belopp som överförs från Eruf 
respektive ESF+ bör vara på frivillig 
grund och förenliga med den typ av 
insatser som anges i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 166
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

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] 

(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, och/eller med 
medlemsstaternas egna medel. I enlighet 
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bör FRO-medlen förstärkas med 
kompletterande finansiering från Eruf och 
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.

med artikel 21a i förordning (EU) [new 
CPR] bör FRO-medlen förstärkas med 
kompletterande finansiering från Eruf och 
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.

Or. en

Ändringsförslag 167
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 
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.

(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] 
får FRO-medlen förstärkas på frivillig 
basis med kompletterande finansiering från 
Eruf och 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.

Or. en
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Ändringsförslag 168
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Jens Geier, 
Dan Nica, Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
för S&D-gruppen

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 
omställningsprocessen i ett specifikt 
territorium faktiskt genomförs, för att 
uppnå en nationell klimatneutral ekonomi. 
Medlemsstaterna bör därför med stöd från 
kommissionen, i samarbete med regionala 
regeringar, fackföreningar, 
organisationer i det civila samhället och 
berörda aktörer, utarbeta territoriella planer 
för en rättvis omställning med detaljerade 
uppgifter om omställningsprocessen, i 
enlighet med sina nationella energi- och 
klimatplaner och landrapporten för den 
europeiska planeringsterminen, och höja 
sin klimatambition. 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, 
däribland energiintensiva industrier och 
kolberoende regioner

Or. en

Ändringsförslag 169
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) FRO-stödet bör villkoras av att 
omställningsprocessen i ett specifikt 

(14) FRO-stödet bör villkoras av att 
omställningsprocessen i ett specifikt 



PE652.409v01-00 98/172 AM\1205744SV.docx

SV

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.

territorium och i specifika produktsektorer 
med höga utsläpp inom de europeiska 
ekonomiska systemen faktiskt genomförs, 
för att uppnå en klimatneutral ekonomi. 
Medlemsstaterna bör därför, i samarbete 
med berörda aktörer, i enlighet med den 
partnerskapsprincip som fastställs i 
artikel 6 i förordning (EU) ... /... [new 
CPR] 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.

Or. en

Ändringsförslag 170
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

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 

(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. Dessa planer måste styras av 
principer om öppenhet, intern demokrati, 
medborgardeltagande och att 
arbetsmarknadens parter och berörda 
aktörer i områdena har kontroll. 
Kommissionen bör därför inrätta en 
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multilateralt utbyte av erfarenheter och 
bästa praxis inom alla berörda sektorer.

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.

Or. en

Ändringsförslag 171
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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. 
Medlemsstaterna bör därför, tillsammans 
med de regionala och lokala 
myndigheterna och i nära 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 och eventuellt så att de går 
längre än dessa. 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.

Or. en

Ändringsförslag 172
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Fredrick Federley
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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 
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 och 
hur den ska genomföras, övervakas och 
utvärderas, 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.

Or. en

Ändringsförslag 173
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

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 

(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 där det är nödvändigt, 
utarbeta territoriella planer för en rättvis 
omställning med detaljerade uppgifter om 
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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.

omställningsprocessen, kompatibelt 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.

Or. en

Ändringsförslag 174
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 
omställningsprocessen i ett specifikt 
territorium faktiskt genomförs, för att 
uppnå en klimatneutral ekonomi. 
Medlemsstaterna bör därför, i samarbete 
med berörda aktörer, 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.

Or. en

Ändringsförslag 175
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini
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Förslag till förordning
Skäl 15

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 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 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, 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, om möjligt 
synergetiskt med andra relevanta 
finansieringssystem och program i 
unionen och nationellt, och även med 
målen i den gröna given. Kannibalism 
mellan systemen bör undvikas. 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. Den 
investeringsvägledning som identifieras 
av Europeiska kommissionen i bilaga D 
till landsrapporterna för 2020 bör inte 
sätta gränser för medlemsstaternas 
förslag på nya områden och prioriteringar 
för FRO-stödet som ska bidra till 
omställningen till klimatneutralitet i EU 
till 2050.
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Or. en

Ändringsförslag 176
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Skäl 15

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 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 fasta 
fossila bränslen, där man vederbörligen 
bör uppmärksamma att bevara befintliga 
arbetstillfällen och skapa nya. 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, med målen i den 
gröna given och med unionens politiska 
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 
avtalats med kommissionen. De 
investeringsområden och prioriteringar 
som identifieras av Europeiska 
kommissionen i bilaga D till 
landsrapporterna för 2020 bör vara 
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vägledande och inte sätta gränser för 
medlemsstaternas förslag på områden för 
FRO-stöd.

Or. en

Ändringsförslag 177
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Förslag till förordning
Skäl 15

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 en noggrann 
samrådsprocess med lokala myndigheter 
och representanter, ange de mest negativt 
drabbade territorierna, dit FRO-stödet bör 
riktas, och de bör beskriva de särskilda 
åtgärder som ska vidtas för att minimera 
de negativa sociala inverkningarna och 
samtidigt bidra till en klimatneutral 
ekonomi för EU till 2050, särskilt när det 
gäller omställning, modernisering eller 
stängning av anläggningar för produktion 
av fossila bränslen eller annan 
växthusgasintensiv verksamhet eller 
industrier med produkter som påverkas av 
omställningen till klimatneutralitet i EU. 
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 
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stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts och övervakas av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 178
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, 
Carlos Zorrinho
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15

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 ange de mest 
negativt drabbade territorierna, dit FRO-
stödet bör riktas, och de bör beskriva de 
särskilda åtgärder som ska vidtas på vägen 
mot att uppnå de klimatmål för 2030 som 
fastställs i den europeiska klimatlagen 
och uppnå en klimatneutral ekonomi till 
2050, särskilt när det gäller omställning 
eller stängning av anläggningar för 
produktion av fossila bränslen eller annan 
växthusgasintensiv verksamhet samtidigt 
som sysselsättningen i de drabbade 
territorierna upprätthålls och förbättras 
så att social utestängning undviks. 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 klimatmålen, 
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 skulle kunna ingå i 
de program (med stöd från antingen Eruf, 
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ESF+, Sammanhållningsfonden eller FRO) 
som godkänts av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 179
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15

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 ange de mest 
negativt drabbade människorna och 
territorierna, dit FRO-stödet bör riktas, och 
de bör beskriva de särskilda åtgärder som 
ska vidtas och exakta mål och tidslinjer att 
uppfylla för att uppnå en klimatneutral 
ekonomi till 2040 eller tidigare, särskilt 
när det gäller omställning eller stängning 
av anläggningar för produktion av fossila 
bränslen eller annan växthusgasintensiv 
verksamhet, däribland, där kol används, 
en tydlig färdplan för att fasa ut kol 
senast till 2030. 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. Planerna 
bör även bedöma potentialen för förnybar 
energi i relevanta regioner. 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, 
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ESF+, Sammanhållningsfonden eller FRO) 
som godkänts av kommissionen.

Or. en

Motivering

I JRC-rapporten identifieras tre kategorier av regioner sett till potential för förnybar energi; 
den överväldigande majoriteten av regionerna har en hög nivå av sådan potential för 
förnybar energi. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-
research-reports/clean-energy-technologies-coal-regions

Ändringsförslag 180
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

Förslag till förordning
Skäl 15

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+, 

(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, samtidigt som 
sysselsättningen i de drabbade 
territorierna upprätthålls och förbättras 
så att social utestängning undviks. 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 
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Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

territoriella planerna för en rättvis 
omställning bör ingå i de program (med 
stöd från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO) som 
godkänts av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 181
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 15

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 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, däribland 
arbetslöshetssiffror, avfolkningstrender 
och tidigare omorienterings- och 
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 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.
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Or. en

Ändringsförslag 182
Paolo Borchia
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15

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 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 fasta 
fossila bränslen samtidigt som man 
skyddar arbetstillfällen och undviker att 
arbetstagare sägs upp från sina 
anställningar. 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.

Or. en

Ändringsförslag 183
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Förslag till förordning
Skäl 15

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 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 program (med stöd 
från antingen Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden eller FRO).

Or. en

Ändringsförslag 184
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Miriam Dalli, Dan Nica

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) FRO bör säkerställa att relevanta 
offentliga myndigheter, ekonomiska 
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partner och arbetsmarknadens parter, 
däribland fackföreningar och andra 
relevanta berörda aktörer i det civila 
samhället, deltar aktivt i att iordningställa 
och genomföra de territoriella planerna 
för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 185
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att göra användningen av 
FRO-medlen mer resultatinriktad bör 
kommissionen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, kunna 
tillämpa finansiella korrigeringar vid 
allvarlig underprestation i förhållande till 
de mål som fastställs för det särskilda 
FRO-målet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 186
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att göra användningen av FRO-
medlen mer resultatinriktad bör 
kommissionen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, kunna tillämpa 
finansiella korrigeringar vid allvarlig 

(16) För att göra användningen av FRO-
medlen mer resultatinriktad bör 
kommissionen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, kunna tillämpa 
finansiella korrigeringar vid 
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underprestation i förhållande till de mål 
som fastställs för det särskilda FRO-målet.

underprestation i förhållande till de mål 
som fastställs för det särskilda FRO-målet.

Or. en

Ändringsförslag 187
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att komplettera och ändra 
vissa icke väsentliga delar i den här 
förordningen bör kommissionen ges 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget, när det gäller 
ändring av delar i bilaga III till den här 
förordningen avseende de gemensamma 
output- och resultatindikatorerna. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201615. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och dessa 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

utgår

__________________
15 EUT L 123, 12.5.2016, s. 13.

Or. en
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Ändringsförslag 188
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att komplettera och ändra 
vissa icke väsentliga delar i den här 
förordningen bör kommissionen ges 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget, när det gäller 
ändring av delar i bilaga III till den här 
förordningen avseende de gemensamma 
output- och resultatindikatorerna. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201615. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och dessa 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

(17) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning15. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter. och dessa 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

__________________ __________________
15 EUT L 123, 12.5.2016, s. 13. 15 EUT L 123, 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Ändringsförslag 189
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att fastställa en lämplig 
budgetram för FRO bör kommissionen 

utgår
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tilldelas genomförandebefogenheter att 
fastställa den årliga fördelningen av 
tillgängliga anslag per medlemsstat i 
enlighet med bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 190
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini

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 
genomgår en ekonomisk, energimässig 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. 
Det måste säkerställas politisk 
samstämmighet med andra 
politikområden, 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 de 
hållbara varorna och tjänsterna i enlighet 
med den gröna given och tillhandahålla 
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 
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samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 191
Pietro Fiocchi

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 och 
produktsektorer 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. 

Or. en

Ändringsförslag 192
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen
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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 
genomgår extraordinära ekonomiska och 
sociala utmaningar 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.

Or. en

Ändringsförslag 193
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

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 

(19) Målen för denna förordning, 
nämligen att stödja territorier som 
genomgår en energimässig, ekonomisk och 
social omvandling i samband med 
omställningen till en klimatneutral 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 194
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 

(19) Målen för denna förordning, 
nämligen att stödja territorier som 
genomgår en ekonomisk och social 
omvandling i samband med omställningen 
av energin 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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 195
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, 
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Vasile Blaga

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja territorier som står inför 
allvarliga socioekonomiska utmaningar 
och utmaningar för energisäkerhet och 
miljö till följd av omställningen av energin 
till en klimatneutral ekonomi i unionen till 
2050. Det gäller närmare bestämt alla 
regioner där det fortfarande bryts kol eller 
där framträdande strukturella 
förändringar äger rum efter utfasning av 
kolbrytningsverksamhet, plus regioner 
med växthusgasintensiv industriell 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 196
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja ekonomierna, 
människorna och miljön i territorier som 
står inför allvarliga socioekonomiska 
utmaningar till följd av omställningen i 
riktning mot unionens mål för klimatet 
2030 som fastställs i artikel 2.11 i 
förordning 2018/1999 och till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050 
som fastställs i artikel 2.1 i förordning 
nr.../... [Europeisk klimatlag].

Or. en

Ändringsförslag 197
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja territorier som står inför 
allvarliga socioekonomiska utmaningar till 
följd av omställningen av energin till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050, i 
synnerhet regioner som är ekonomiskt 
beroende av att utvinna bränslen som kol 
eller torv och den tillhörande 
verksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 198
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja de berörda territorierna 
och människorna i omställningen till en 
klimatneutral, miljömässigt hållbar, 
mycket resurs- och energieffektiv och 
cirkulär ekonomi, som bygger helt på 
förnybar energi, i unionen till 2040 eller 
tidigare.

Or. en

Ändringsförslag 199
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 200
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja territorier som står inför 
allvarliga socioekonomiska utmaningar 

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska vägleda medlemsstaterna i 
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till följd av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050.

riktning mot en klimatneutral ekonomi i 
unionen till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 201
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, 
Fredrick Federley

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för en rättvis omställning (FRO), 
som ska stödja territorier eller ekonomiska 
verksamheter som står inför allvarliga 
socioekonomiska utmaningar till följd av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050 och unionens 
mål för 2030.

Or. en

Ändringsförslag 202
Robert Hajšel, Miriam Dalli, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, 
Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Andris Ameriks
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 203
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 204
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förordningen fastställs det 
särskilda målet för FRO, dess geografiska 
täckning och resurser, FRO-stödets 
omfattning vad gäller målet Investering 
för sysselsättning och tillväxt som avses i 
[artikel 4.2 a i förordning (EU) [new 
CPR] samt särskilda bestämmelser om 
programplanering och om indikatorer som 
krävs för övervakningen.

2. I förordningen fastställs det 
särskilda målet för FRO, dess geografiska 
täckning och resurser, FRO-stödets 
omfattning samt särskilda bestämmelser 
om programplanering och om indikatorer 
som krävs för övervakningen.

Or. en
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Motivering

Målet Investering för sysselsättning och tillväxt får redan stöd genom Eruf, 
Sammanhållningsfonden och ESF+, och överlappningen är betydande. Med det i åtanke har 
den här fonden inget mervärde inom ramen för sammanhållningspolitiken. Därför ska FRO 
inrättas fristående från de sammanhållningspolitiska målen och dess enda koppling till 
förordningen om gemensamma bestämmelser (CPR) bör vara att genomförandet följer CPR:s 
regler på samma sätt som inrikes fonder.

Ändringsförslag 205
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förordningen fastställs det 
särskilda målet för FRO, dess geografiska 
täckning och resurser, FRO-stödets 
omfattning vad gäller målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som avses i 
[artikel 4.2 a i förordning (EU) [new CPR] 
samt särskilda bestämmelser om 
programplanering och om indikatorer som 
krävs för övervakningen.

2. I förordningen fastställs det 
särskilda målet för FRO, dess geografiska 
täckning och resurser, FRO-stödets 
särskilda omfattning vad gäller målet 
Investering för sysselsättning och tillväxt 
som avses i [artikel 4.2 a i förordning (EU) 
[new CPR] samt särskilda bestämmelser 
om programplanering och om indikatorer 
som krävs för övervakningen.

Or. en

Ändringsförslag 206
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Specifikt mål Specifika mål

Or. en

Ändringsförslag 207
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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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.

1. 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.

2. FRO uppmuntrar till 
förnyelseinvesteringar i befintliga 
koldioxidsnåla energiinfrastrukturer som 
säkerställer balans mellan tillgång och 
efterfrågan i de inhemska 
elektricitetssystemen och, via export, det 
europeiska elektricitetssystemet.
3. FRO främjar industriellt samarbete för 
att gynna koldioxidsnåla 
elproduktionsmodeller från vissa 
medlemsstater i de länder som är 
höggradigt beroende av fossila bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 208
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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 stödja 
åtgärder som syftar till att uppnå en 
solidarisk och ändamålsenlig 
energiomställning till en klimatneutral 
ekonomi, med hänsyn till utvecklingen av 
territoriella planer för en rättvis 
omställning så att arbetstagare, 
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energisektor, industri, investerare och 
samhällen får planeringssäkerhet, och 
även att göra det möjligt för regioner och 
människor att hantera de sociala, 
ekonomiska, energisäkerhetsmässiga och 
miljömässiga effekterna av omställningen i 
linje med målen i Parisavtalet, unionens 
mål om klimatneutralitet till 2050 och 
utsläppsminskningsmålen för 2030.

Or. en

Ändringsförslag 209
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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 som ska göra 
det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekterna av omställningen i 
riktning mot att uppnå ett ambitiöst EU-
mål för minskning av växthusgasutsläpp 
för 2030, förenligt med målet att nå en 
klimatneutral ekonomi till 2040 eller 
tidigare och begränsa den globala 
uppvärmningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå. I synnerhet ska FRO 
stödja insatser för att fullt ut förverkliga 
den avsevärda potential att skapa 
arbetstillfällen som ligger i denna 
omställning.

Or. en

Motivering

To be fully effective, it should be ensured that the JTF also addresses the impact of measures 
to attain climate targets in the JTF’s own lifetime, i.e. in the run-up to the 2030 climate 
targets. The Joint Research Centre (JRC) study found that already by 2030, and certainly by 
2050, the job creation enabled by the deployment of renewable technology can compensate 
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for the loss of jobs in coal sector in an overwhelming majority of relevant EU territories. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions

Ändringsförslag 210
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López

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 som ska göra 
det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekterna av omställningen 
till en klimatneutral ekonomi till 2050, 
inklusive att uppnå EU-målet för 
minskning av växthusgasutsläpp till 2030.

Or. en

Ändringsförslag 211
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 stödja 
åtgärder som syftar till en rättvis och 
ändamålsenlig energiomställning till en 
klimatneutral ekonomi och som ska göra 
det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, ekonomiska, 
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energisäkerhetsmässiga och miljömässiga 
effekterna av denna omställning.

Or. en

Ändringsförslag 212
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Andris Ameriks, Miriam Dalli
för S&D-gruppen

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 att uppnå EU:s klimatmål för 2030, 
som fastställs i artikel 2 i den europeiska 
klimatlagen, och då göra det möjligt för 
regioner och människor att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
effekterna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 213
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho

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 som ska göra 
det möjligt för alla regioner och alla 
människor att ha rättvisa och lika 
möjligheter att hantera de sociala, 
ekonomiska och miljömässiga effekterna 
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av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 214
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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 som ska göra 
det möjligt för regioner, ekonomiska 
aktörer och människor att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
effekterna av omställningen till en 
klimatneutral och cirkulär ekonomi i EU 
till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 215
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè

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 som ska göra 
det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekterna av omställningen 
till en klimatneutral ekonomi till 2050.

Or. en
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Ändringsförslag 216
Paolo Borchia
för ID-gruppen

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 som ska göra 
det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, ekonomiska och 
energisäkerhetsmässiga effekterna av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 217
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Vasile Blaga

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, främst i regioner som är 
kraftigt beroende av kol och vars BNP per 
capita ligger under genomsnittet i EU. 80 
% av FRO:s resurser bör tilldelas 
kolregioner som står förtecknade i 
bilagan till uppdragsbeskrivningen för 
plattformen om kol- och 
koldioxidintensiva regioner (plattformen 
för kolregioner i övergång) för att bemöta 
sociala, ekonomiska, 
energisäkerhetsmässiga och miljömässiga 
konsekvenser av deras energiomställning.

Or. en
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Ändringsförslag 218
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
för S&D-gruppen

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 och regioner som möter 
påföljande utmaningar efter 
koldioxidutsläppsminskningen och 
behöver tillräckligt finansiellt stöd för att 
säkerställa en rättvis omställning och 
undvika negativa socioekonomiska 
inverkningar på industrier, små och 
medelstora företag, inklusive 
uppstartsföretag, samt arbetstagare som 
förlorar sina jobb till följd av 
omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 219
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová

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 åtagit sig att uppnå 
unionens mål om klimatneutralitet 2050. 
FRO bör prioritera regioner som är 
kraftigt beroende av fasta fossila 
bränslen, med växthusgasintensiva 
industriella verksamheter eller industrier 
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med produkter som påverkas av 
omställningen till klimatneutralitet i EU.

Or. en

Ändringsförslag 220
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López

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 har bekräftat målet att 
nå klimatneutralitet till 2050 och visar sitt 
åtagande i sina nationella energi- och 
klimatplaner, och som behöver 
ekonomiskt stöd för att uppnå en 
motståndskraftig och klimatneutral 
ekonomi till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 221
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 
medlemsstater med regioner där 
ekonomiskt stöd från EU är oumbärligt 
för att möta utmaningarna med 
omställningen.

Or. en
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Ändringsförslag 222
Seán Kelly

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, främst dem med regioner i 
omställning som är kraftigt beroende av 
bränslen som kol eller torv.

Or. en

Ändringsförslag 223
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Mauri Pekkarinen

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. Fonden bör syfta till att 
vara teknikneutral.

Or. en

Ändringsförslag 224
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

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 sådana territorier 
som nämns i artikel 1.1 första stycket, 
från alla medlemsstater.
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Or. en

Ändringsförslag 225
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Vasile Blaga

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

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 18,75 
miljarder euro i 2018 års priser, och ska 
inte överföras från tilldelningarna av de 
medel som omfattas av förordning (EU) 
[new CPR], särskilt inte från fonder som 
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.

Or. en

Ändringsförslag 226
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

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 

De FRO-medel inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2021–2027 ska vara 30 miljarder 
euro i 2018 års priser, och dessa ska utökas 
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utökas med eventuella ytterligare medel 
som tilldelas i unionens budget och med 
andra medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

med ytterligare medel som tilldelas i 
unionens budget, däribland införande av 
nya hållbara skatter på kol, luftfart, plast, 
digitala tjänster och finanstjänster och 
skapa en mekanism för koldioxidjustering 
vid gränserna, eller genom intäkter från 
EU:s utsläppshandelssystem och med 
andra medel i enlighet med den tillämpliga 
grundrättsakten.

Or. en

Motivering

Enligt vissa uppskattningar behövs det mellan 250 och 300 miljarder euro per år för att 
omvandla EU:s ekonomi så den blir klimatneutral. Vi föreslår därför att totalbeloppet för 
FRO höjs avsevärt, då det belopp som föreslås av kommissionen inte är tillräckligt med tanke 
på FRO:s mål och omfattning.

Ändringsförslag 227
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

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 19 miljarder 
euro i 2018 års priser (”kapitalbeloppet”), 
och de ska inte överföras från anslagen i 
de fonder som omfattas av förordning 
(EU) .../... [new CPR]. Kapitalbeloppet 
kan utökas med eventuella ytterligare 
medel som tilldelas i unionens budget och 
med andra medel i enlighet med den 
tillämpliga grundrättsakten.

Or. en
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Motivering

7,5 miljoner euro är otillräckligt för att bemöta de stora sociala och ekonomiska utmaningar 
som krävs för att nå en rättvis övergång för arbetstagare och samhällen. Eftersom detta 
belopp kommer att fastställas på annat håll är syftet med dessa ändringsförslag att 
understryka behovet av att öka finansieringen för att nå klimatneutralitet i EU. Medlen i de 
andra sammanhållningsfonderna bör dock inte äventyras.

Ändringsförslag 228
Elena Kountoura

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

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 ett extra 
belopp på 30 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.

Or. en

Motivering

Det här ändringsförslaget syftar till att öka budgeten till 30 miljarder, vilket är det högsta 
beloppet, även om 30 miljarder ändå inte räcker för att täcka de koldioxidintensiva 
regionernas behov för att klara en rättvis omställning och uppnå klimatneutralitet 2050.

Ändringsförslag 229
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Martina Dlabajová

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 17,88 
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.

Or. en

Ändringsförslag 230
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

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 20 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.

Or. en

Ändringsförslag 231
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1



AM\1205744SV.docx 137/172 PE652.409v01-00

SV

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 XX 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.

Or. pt

Motivering

Den nuvarande ekonomiska situationen är inte densamma som den som rådde när 
kommissionen lade fram sitt förslag till förordning, och de anslag som avsatts för 
instrumentet måste därför ses över. De bör under alla omständigheter åtminstone fördubblas.

Ändringsförslag 232
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
för S&D-gruppen

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.

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

Or. en

Ändringsförslag 233
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Finansieringen av FRO ska inte 
påverka de resurser som tilldelas enligt 
förordning (EU) [new CPR], Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(Ejflu) och Life-programmet (finansiellt 
instrument för miljön) som stöder samma 
tematiska prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 234
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om årlig 
fördelning av medel, inklusive eventuella 
ytterligare medel som avses i punkt 2, per 
medlemsstat i enlighet med den metod som 
anges i bilaga I.

3. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut om årlig 
fördelning av medel, inklusive eventuella 
ytterligare medel som avses i punkt 2, per 
medlemsstat i enlighet med den metod som 
anges i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 235
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 

utgår
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tillhandahålls från andra medel inte 
kräva kompletterande stöd från Eruf eller 
ESF+.

Or. en

Ändringsförslag 236
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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+.

4. Genom undantag från artikel [21.1] 
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+.

Or. en

Ändringsförslag 237
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

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 de territoriella planer för 
en rättvis omställning som upprättats i 
enlighet med artikel 7. FRO ska endast 
stödja verksamhet i medlemsstater som 
har antagit en tydlig tidslinje för att fasa 
ut fossila bränslen och ställa om till en 
klimatneutral, mycket resurs- och 
energieffektiv, cirkulär ekonomi som 
bygger helt på förnybar energi till 2040 
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eller tidigare, vilket inkluderar ett datum 
före 2030 för att fasa ut kol, i fall där kol 
används.

Or. en

Motivering

Mekanismen för en rättvis omställning bör vara kopplad till antagandet av en tydlig väg mot 
att fasa ut fossila bränslen. Den mest omedelbara ambitionen är att fasa ut kolet till år 2030 i 
medlemsstater där kolsektorn finns. I Climate Analytics studie Implications of the Paris 
Agreement for Coal Use in the Power Sector finns bevis för att utfasningen av kol till 2030 
ger det optimala och minst kostsamma sättet för EU att genomföra relevanta aspekter av 
Parisavtalet. https://climateanalytics.org/media/climateanalytics-coalreport_nov2016_1.pdf

Ändringsförslag 238
Miriam Dalli, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Mohammed Chahim

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

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.

Or. en

Ändringsförslag 239
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

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 

(Berör inte den svenska versionen.)
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en rättvis omställning som upprättats i 
enlighet med artikel 7.

Or. en

Ändringsförslag 240
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

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 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.

Or. en

Ändringsförslag 241
Pietro Fiocchi

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:

Or. en

Ändringsförslag 242
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă
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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 som minst 
stödja följande verksamheter:

Or. en

Ändringsförslag 243
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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:

Or. en

Ändringsförslag 244
Dan Nica, Patrizia Toia, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, 
Tsvetelina Penkova

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:

Or. en

Ändringsförslag 245
Beata Szydło
för ECR-gruppen
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Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

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:

Or. en

Ändringsförslag 246
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, 
Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

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 investeringar i 
befintliga företag, inklusive regionala och 
lokala offentligt ägda företag, små och 
medelstora företag och uppstartsföretag, 
som leder till ekonomisk diversifiering och 
omställning och även bidrar till att skapa 
nya arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 247
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, 
Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
för S&D-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produktiva investeringar i små och 
medelstora företag, inklusive 

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

av hållbara och kvalitativa nya 
arbetstillfällen anknutna till grön 
ekonomi, ekonomisk diversifiering och 
omställning.

Or. en

Ändringsförslag 248
Patrizia Toia, Simona Bonafè

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 investeringar i små och 
medelstora företag, inklusive 
uppstartsföretag, enheter i 
energigemenskapen och kooperativ som 
köpts upp av arbetstagare, som leder till 
ekonomisk diversifiering och omställning.

Or. en

Ändringsförslag 249
Elena Kountoura

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, som leder till 
anständigt och hållbart jobbskapande, 
ekonomisk diversifiering och omställning.

Or. en

Ändringsförslag 250
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard
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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 investeringar i små och 
medelstora företag, inklusive 
uppstartsföretag, kooperativ och organ i 
den ideella sektorn, som leder till 
ekonomisk diversifiering och omställning.

Or. en

Ändringsförslag 251
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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, som leder till 
ekonomisk diversifiering och omställning.

Or. en

Ändringsförslag 252
Miriam Dalli, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim

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, som leder till 
ekonomisk diversifiering och omställning.

Or. en
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Ändringsförslag 253
Sandra Pereira

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Byråers, organs och offentliga 
enheters investeringar i syfte att stimulera 
näringslivsverksamhet och jobbskapande.

Or. pt

Ändringsförslag 254
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, 
Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, 
Patrizia Toia
för S&D-gruppen

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, och i expansioner av befintliga, 
med särskilt fokus på små och medelstora 
företag och uppstartsföretag för att bidra 
till den ekonomiska diversifieringen och 
omställningen, även genom 
företagskuvöser och konsulttjänster.

Or. en

Ändringsförslag 255
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

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

Or. en

Ändringsförslag 256
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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, även genom företagskuvöser och 
konsulttjänster, som särskilt leder till att 
det skapas arbetstillfällen genom förnybar 
teknik.

Or. en

Motivering

Förnybara energikällor är mer arbetsintensiva än fossila bränslen och därför brukar teknik 
för förnybar energi skapa fler jobb än konventionell teknik för varje energienhet som 
genereras.

Ändringsförslag 257
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

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

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

b) Investeringar i skapandet av nya 
företag, däribland för hållbar turism eller 
tjänster för människor, även genom 
företagskuvöser och konsulttjänster.

Or. en

Ändringsförslag 258
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López

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 och i expansion av befintliga, även 
genom företagskuvöser och konsulttjänster.

Or. en

Motivering

Befintliga företag bör stödjas när de utvecklar ny verksamhet, så att målen för en rättvis 
omställning kan nås.

Ändringsförslag 259
Sandra Pereira

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, även genom företagskuvöser.

Or. pt
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Ändringsförslag 260
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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, även genom företagskuvöser.

Or. en

Ändringsförslag 261
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Łukasz Kohut, 
Andris Ameriks, Patrizia Toia
för S&D-gruppen

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 forskning och 
innovation, inklusive energiforskning, och 
främjande av överföring av avancerad 
teknik.

Or. en

Ändringsförslag 262
Elena Kountoura

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 forskning och 
innovation och främjande av överföring av 
avancerad teknik som utesluter fossila 
bränslen.
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Or. en

Ändringsförslag 263
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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 och främjande av 
överföring av avancerad grön teknik.

Or. en

Ändringsförslag 264
Miriam Dalli, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim

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 och främjande av 
överföring av avancerad teknik.

Or. en

Ändringsförslag 265
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, Andris Ameriks, 
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
för S&D-gruppen

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, 

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

minskning av växthusgasutsläpp, 
inbegripet investeringar i hållbar 
rörlighet och utfasning av fossila 
bränslen inom transportsektorn, 
energieffektivitet och/eller förnybar energi; 
med tonvikt på förnybara källor, smarta 
elektricitetslösningar, tillsammans med 
tillhörande infrastruktur samt cirkulär 
ekonomi och miljösanering.

Or. en

Ändringsförslag 266
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, 
Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

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 och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
laddningsinfrastruktur för elfordon, 
energieffektivitet och förnybar energi, 
däribland lagringsteknik för att 
möjliggöra alternativ såsom hållbar 
rörlighet, däribland till exempel 
godstransport i stadsområden eller 
renovering av byggnader.

Or. en

Ändringsförslag 267
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d
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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 och infrastruktur för hållbar ren 
energi, minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och förnybar energi, 
däribland lagringsteknik, så att alla 
investeringarna möjliggör alternativ 
såsom bland annat hållbar rörlighet eller 
renovering av byggnader.

Or. en

Ändringsförslag 268
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Eva Maydell, 
Henna Virkkunen

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 och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
inbegripet utveckling av befintliga och 
planerade kärnkraftverk där så är 
tillämpligt i enlighet med målen i 
Euratomfördraget och EU-lagstiftningen, 
energieffektivitet och förnybar energi.

Or. en

Motivering

I bestämmelserna i artiklarna 1 och 2 c i Euratomfördraget räknas det av nödvändighet med 
att kärnkraftverk utvecklas. I artikel 106a.3 i Euratomfördraget är det tydligt att 
Euratomfördraget har samma ställning som EU-fördraget och EUF-fördraget när det gäller 
unionens primärrätt.

Ändringsförslag 269
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst
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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 och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och förnybar energi. Om 
investeringen äger rum till följd av att 
befintliga fossilbränsledrivna 
anläggningar avvecklas, bör samtliga 
arbetstillfällen på dessa anläggningar 
behållas på de nya.

Or. en

Ändringsförslag 270
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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 och infrastruktur för ren, säker och 
hållbar energi, för att fasas ut den 
fossilbränslebaserade, i att göra 
transportsektorn koldioxidfri och i 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet och förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 271
Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d
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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 och infrastruktur för ren och 
förnybar energi och minskning av 
växthusgasutsläpp, däribland teknik som 
möjliggör integration av förnybar energi, 
såsom lagring och grön vätgas och 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 272
Dan Nica, Patrizia Toia, Ivo Hristov, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, 
Tsvetelina Penkova

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 och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, lagring, 
energieffektivitet och förnybar energi, 
inbegripet infrastruktur för alternativa 
bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 273
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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, 

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

växthusgasutsläpp, energieffektivitet och 
förnybar energi, inbegripet investeringar i 
fjärrvärme.

Or. en

Ändringsförslag 274
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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 
koldioxidsnålt, säkert och flexibelt 
energisystem, minskning av 
växthusgasutsläpp, energieffektivitet och 
lagringslösningar.

Or. en

Ändringsförslag 275
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Mauri Pekkarinen

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 och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, cirkulär 
ekonomi, energieffektivitet och förnybar 
energi.

Or. en

Ändringsförslag 276
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen
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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 och infrastruktur för säker och 
hållbar energi, minskning av 
växthusgasutsläpp, energieffektivitet och 
förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 277
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 och infrastruktur för ren energi, 
minskning av växthusgasutsläpp, 
energieffektivitet, ny kärnenergi och 
förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 278
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av gas, förutsatt att detta 
används som en överbryggande teknik 
som ersätter kol, brunkol, torv och 
oljeskiffer och åstadkommer markant 
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minskade växthusgasutsläpp. Dessa 
investeringar bör möjliggöra användning 
av förnybar gas i ett senare skede.

Or. en

Ändringsförslag 279
Pietro Fiocchi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar som rör förnybar 
energi, i synnerhet åtgärder som syftar till 
att sprida ut småskaliga anläggningar i 
territorierna, såsom att utveckla privat 
egenförbrukning och även att stimulera 
till kollektiv egenförbrukning och 
etablering av energigemenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 280
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar i införande av ny 
teknik, för att ersätta teknik baserad på 
fossila bränslen, förutom naturgas, med 
teknik som använder alternativa bränslen, 
även naturgas.

Or. en



PE652.409v01-00 158/172 AM\1205744SV.docx

SV

Ändringsförslag 281
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, 
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, 
Maria Spyraki, Adam Jarubas, Edina Tóth, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av naturgas, förnybar gas 
och vätgas.

Or. en

Ändringsförslag 282
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar i energirenovering 
av byggnader, i enlighet med den 
kommande renoveringsvågen, med 
inriktning på kompetenshöjning och 
omskolning för arbetstagare på det 
området.

Or. en

Ändringsförslag 283
Sandra Pereira

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar för att motverka 
planerad föråldring och bryta trenden att 
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varors och utrustnings användbara 
livslängd förkortas.

Or. pt

Ändringsförslag 284
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar i att förnya de 
befintliga energiinfrastrukturerna, som 
för närvarande garanterar en hög tillgång 
till koldioxidsnål energi på nationell nivå 
och EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 285
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av naturgas och vätgas.

Or. en

Ändringsförslag 286
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Simona Bonafè, 
Carlos Zorrinho, Andris Ameriks, Miriam Dalli
för S&D-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar som syftar till att 
främja trafikomställning i stadsområden 
mot mer hållbara rörlighetssätt.

Or. en

Ändringsförslag 287
Miriam Dalli, Dan Nica, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Målinriktade 
energieffektivitetsåtgärder för att bemöta 
energifattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 288
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, 
Martina Dlabajová, Mauri Pekkarinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar i fjärrvärme.

Or. en

Ändringsförslag 289
Sandra Pereira
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Investeringar i modernisering, 
utbyggnad och effektivisering av 
kollektivtrafiknäten och 
kollektivtrafikflottorna och främjande av 
järnväg, lättare transportmedel och 
interoperabilitet, i första hand med siktet 
inställt på storstadsområden och 
stadskärnor men även för att bidra till att 
förbättra förbindelserna med öregioner 
och landsbygdsområden.

Or. pt

Ändringsförslag 290
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Investeringar i modeller för 
blandad energiförsörjning baserad på 
synergi för all koldioxidsnål teknik – 
förnybar energi, kärnkraft, avskiljning 
och lagring av koldioxid – för att minska 
förbrukningen av fossila bränslen, möta 
den snabbt växande efterfrågan på el 
under kommande år och uppnå en 
djupgående koldioxidminskning i 
elsektorn till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 291
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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

db) Investeringar i mycket 
energieffektiva fjärrvärmenätverk, byggda 
på förnybar energi, inklusive studier i att 
utforska de förnybara energikällornas 
potential att ersätta fossilbränslebaserad 
fjärrvärme.

Or. en

Ändringsförslag 292
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk, Robert Roos, Rob Rooken

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Investeringar som rör 
konstruktion av kärnkraftverk samt 
produktion, distribution och överföring av 
kärnenergi.

Or. en

Ändringsförslag 293
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Tomas Tobé

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Gränsöverskridande 
elsammanlänkning, med syftet att uppnå 
målet 15 % till 2030.

Or. en
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Ändringsförslag 294
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, 
Martina Dlabajová, Mauri Pekkarinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Att trygga energiförsörjningen.

Or. en

Ändringsförslag 295
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Investeringar i utbyggnad av 
teknik och infrastruktur för miljövänlig 
och smart rörlighet till en rimlig kostnad, 
som bidrar till minskade 
växthusgasutsläpp och diversifierade 
rörlighetslösningar.

Or. en

Ändringsförslag 296
Sandra Pereira

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Investeringar i projekt med 
potential att locka människor att åka 
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kollektivt i stället för att använda privata 
fordon, bl.a. genom finansiering av 
projekt som går ut på att göra 
kollektivtrafiken gratis.

Or. pt

Ändringsförslag 297
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Främjande av industriellt 
samarbete genom överföring av 
rättmätiga energi- och industrimodeller 
mellan Europeiska unionens medlemmar 
för att skapa de bästa förutsättningarna 
för framtida investeringar i länder som 
förbereder omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 298
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Investeringar i 
energieffektivitetsåtgärder och förnybar 
energi, inklusive investeringar i alla typer 
av utsläppssnål fjärrvärme.

Or. en
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Ändringsförslag 299
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dd) Investeringar som bidrar till att 
minska utsläppen från alla transportslag.

Or. en

Ändringsförslag 300
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

de) Investeringar i hållbar multimodal 
rörlighet i städerna.

Or. en

Ändringsförslag 301
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

df) Investeringar i tillgång och 
tillgänglighet i transportsektorn.
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Or. en

Ändringsförslag 302
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, 
Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Investeringar i digitalisering och 
digital konnektivitet.

e) Investeringar i digitalisering och 
digital konnektivitet, i synnerhet 
investeringar som underlättar 
omställningen till en cirkulär ekonomi 
och klimatneutralitet, däribland att 
använda digital teknik och digitala data i 
jordbruk, lantbruk, skogsbruk och 
livsmedelsindustri, och särskilt 
uppgradera bredband i landsbygd och 
glesbygd.

Or. en

Ändringsförslag 303
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Tomas Tobé

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Investeringar i digitalisering och 
digital konnektivitet.

e) Investeringar i digitalisering och 
digital konnektivitet, däribland 
investeringar i nätverk med mycket hög 
kapacitet och 5G-teknik plus smarta 
energilösningar och tillhörande 
infrastruktur och teknik.

Or. en
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Ändringsförslag 304
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
för S&D-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Investeringar i digitalisering och 
digital konnektivitet.

e) Investeringar i digitalisering och 
digital konnektivitet, däribland 
belastningsstyrning, mätnings- och 
kommunikationsteknik för utrustning och 
anordningar så att det går att utveckla 
efterfrågeflexibilitet.

Or. en

Ändringsförslag 305
Dan Nica, Patrizia Toia, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, 
Mihai Tudose, Csaba Molnár

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Investeringar i verksamheter som 
rör medicinska produkter och 
medicinteknisk utrustning.

Or. en

Motivering

Det finns tydliga skäl att omplacera och omintegrera de industriella processerna inom EU, i 
synnerhet de strategiska såsom medicinska produkter och medicinteknisk utrustning, vilka 
aktivt borde gynnas i hela EU, däribland de områden som påverkas av omställningen. På så 
sätt bör den nya Fonden för en rättvis omställning inom stödets omfattning även tillåta 
verksamheter som gäller medicinska produkter och medicinteknisk utrustning.

Ändringsförslag 306
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst
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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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 307
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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 
sanering av områden, markrestaurering och 
projekt för ändrad användning, däribland 
att ställa om kolgruvor till framställning 
av förnybar energi, med undantag för de 
förebyggande och avhjälpande åtgärder 
som ska göras enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 
april 2004 och genomförande nationell 
lagstiftning, i enlighet med principen 
”förorenaren betalar” i enlighet med 
artikel 45 i kommissionens förordning 
(EU) nr 615/2014 och den nationella 
lagstiftningen om marksanering.

Or. en

Motivering

I det gemensamma forskningscentrumets studie diskuterades synergier mellan att utveckla 
förnybara energikällor och stänga gruvor. I synnerhet utgör övergivna dagbrott i kolgruvor 
mycket attraktiva möjligheter att utveckla installationer av sol- och vindkraft och 
batterilagring. Omvandling av tidigare gruvanläggningar till framställning av förnybar 
energi kan 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 samt utbildad personal.
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Ändringsförslag 308
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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, 
sanering, miljösanering, återupplivande, 
tillgång till och renovering av f.d. 
kolgruvor och kolkraftverk samt tidigare 
exploaterade områden och anläggningar, 
markrestaurering och projekt för ändrad 
användning, däribland beskogning av 
tidigare kolgruvområden.

Or. en

Ändringsförslag 309
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, 
Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
för S&D-gruppen

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, vilket 
rör återupplivande, sanering, tillgång till 
och renovering av tidigare kolgruvor och 
andra gruvor och kraftverk samt tidigare 
exploaterade områden och anläggningar, 
markrestaurering och projekt för ändrad 
användning, däribland beskogning av 
tidigare områden.

Or. en
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Ändringsförslag 310
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, 
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 
sanering av områden, markrestaurering och 
projekt för ändrad användning, däribland 
infrastrukturinvesteringar i tidigare 
gruvdriftsområden som gör dem mer 
anpassade till klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 311
Elena Kountoura

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 
sanering av områden, markrestaurering och 
projekt för ändrad användning. Dessa 
investeringar ska vara kompletterande 
och följa principen att förorenaren 
betalar.

Or. en

Ändringsförslag 312
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

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

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

f) Investeringar i återställande och 
sanering av områden, markrestaurering och 
projekt för ändrad användning, samtidigt 
som det säkerställs att principen att 
förorenaren betalar tillämpas på lämpligt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 313
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

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 
sanering av områden, markrestaurering och 
projekt för ändrad användning, samtidigt 
som respekten för principen ”förorenaren 
betalar” säkerställs.

Or. en

Ändringsförslag 314
Sandra Pereira

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 
sanering av områden, markrestaurering och 
projekt för ändrad användning, i vilka fall 
endast offentliga enheter och små och 
medelstora företag är stödberättigade.

Or. pt
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Ändringsförslag 315
Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

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 grön infrastruktur, 
återställande och sanering av områden, 
markrestaurering och projekt för ändrad 
användning.

Or. en


