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Ændringsforslag 316
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Vasile Blaga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) investeringer i miljøvenlig, 
multimodal urban mobilitet og alternative 
transportbrændstoffer, som fremskynder 
overgangen til nulemissionsmobilitet

Or. en

Ændringsforslag 317
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) investeringer i naturbaseret 
modvirkning af klimaændringer og 
tilpasningsprojekter

Or. en

Ændringsforslag 318
Elena Kountoura

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) investeringer til at adressere 
energifattigdom og vedvarende energi til 
en overkommelig pris leveret af lokale 
energifællesskaber
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Or. en

Ændringsforslag 319
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Andris 
Ameriks
for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation, 
genanvendelse og andre midler til 
genopretning (herunder 
energigenopretning)

Or. en

Ændringsforslag 320
Miriam Dalli, Nicolás González Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i forbedring af den 
giftfri cirkulære økonomi, herunder 
gennem affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

Or. en

Ændringsforslag 321
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, 
ressourceeffektivitet, genbrug, reparation 
og genanvendelse

Or. en

Ændringsforslag 322
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i den miljømæssige 
transformation af sektorer, som er 
økonomisk relevante for regioner under 
omstilling, f.eks. turisme eller landbrug

Or. en

Ændringsforslag 323
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Josianne Cutajar, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia 
Toia
for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i projekter til 
bekæmpelse af energifattigdom og 
forbedring af energieffektiviteten i de 
mest berørte regioner
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Or. en

Ændringsforslag 324
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i 
transportinfrastruktur til fremme af den 
økonomiske udvikling og oprettelse af 
arbejdspladser

Or. en

Ændringsforslag 325
András Gyürk, Edina Tóth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

Or. en

Begrundelse

Ud over teknologierne til vedvarende energi spiller atomkraft en vigtig rolle i 
dekarboniseringen af energisektoren. Aktuelt leverer atomkraft 50 % af 
emissionsreduktionerne i energisektoren i EU. Baseret på princippet om teknologineutralitet 
har vi brug for alle egnede løsninger, som står til vores rådighed, for at opnå en klimaneutral 
økonomi.

Ændringsforslag 326
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) investeringer i dekarbonisering af 
transport

Or. en

Ændringsforslag 327
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere med fokus på færdigheder 
og kvalifikationer, som er kompatible med 
overgangen til en bæredygtig og digital 
økonomi, og en grøn økonomi

Or. en

Ændringsforslag 328
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering, omskoling og 
uddannelse af arbejdstagere og 
selvstændige, hvis aktivitet er blevet 
påvirket som følge af større 
strukturændringer

Or. en
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Ændringsforslag 329
Miriam Dalli, Nicolás González Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere, herunder selvstændige, 
uanset ansættelsesform eller sektor

Or. en

Ændringsforslag 330
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, 
Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks
for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere og jobsøgende i retning af 
den grønne økonomiske sektor

Or. en

Ændringsforslag 331
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere, idet der tilstræbes ligevægt 
mellem kønnene

Or. en
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Ændringsforslag 332
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) udvikling af nye kompetencer, 
opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

Or. en

Ændringsforslag 333
Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, 
Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) udvikling af den sociale 
infrastruktur, der er nødvendig for at 
støtte adgangen til arbejdsmarkedet, 
social inklusion samt aktiv og sund 
aldring

Or. en

Begrundelse

Alle investeringerne i tilknytning til arbejdsmarked, uddannelse og erhvervsuddannelse kan 
ikke udvikles uden den tilsvarende infrastruktur. Den sociale infrastruktur til 
uddannelsesmæssig, sundhedsmæssig og social udvikling kan spille en vigtig rolle i 
omstillingsterritorierne på grund af de store sociale omkostninger, som omstillingen fører 
med sig på regionalt niveau.

Ændringsforslag 334
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Mohammed Chahim, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-
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Marques, Andris Ameriks
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende 
samt indkomststøtte til arbejdstagere, som 
har mistet deres arbejde som en 
konsekvens af omstillingen

Or. en

Ændringsforslag 335
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) hjælp til jobsøgning og 
karrierevejledning for jobsøgende

Or. en

Ændringsforslag 336
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) hjælp til jobsøgning og 
kvalificering for jobsøgende

Or. en

Ændringsforslag 337
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Mohammed 
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Chahim, Josianne Cutajar, Andris Ameriks
for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende, med 
særlig vægt på kvinder og 
overgangsarbejdstagere, herunder 
mobilitetstilskud til arbejdstagere, som er 
nødt til at flytte for at få nyt job

Or. en

Begrundelse

Omstillingen vil skabe flere indenlandske arbejdspladser, men disse nye arbejdspladser kan 
befinde sig i andre regioner eller kræve andre færdigheder. Det er afgørende, at der foretages 
omfattende investeringer i menneskelige ressourcer, hvilket vil forbedre arbejdstagernes 
arbejdskraftmobilitet med henblik på at undgå høje arbejdsløshedsniveauer i visse særligt 
påvirkede regioner.

Ændringsforslag 338
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende, 
herunder indkomststøtte til 
overgangsarbejdstagere samt 
mobilitetstilskud til arbejdstagere, som er 
nødt til at flytte for at få nyt job

Or. en

Ændringsforslag 339
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
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende, 
navnlig kvinder og sårbare grupper

Or. en

Ændringsforslag 340
Dan Nica, Patrizia Toia, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, 
Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende og 
støtte til tidlig pensionering

Or. en

Ændringsforslag 341
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) uddannelse og aktiv inklusion af 
jobsøgende

Or. en

Ændringsforslag 342
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) andre specifikke aktiviteter, som 
bidrager til den specifikke målsætning for 
den territoriale plan for retfærdig 
omstilling, og som indgår i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling og aftales 
mellem en medlemsstat og de relevante 
myndigheder i de berørte territorier og 
godkendes af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 343
Sandra Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 2 omhandlede aktiviteter skal 
fremme etableringen af nye virksomheder, 
opgradering af gamle strukturer og 
omskoling af arbejdstagere for at sikre, at 
beskæftigelsen ikke påvirkes strukturelt i 
regioner, som har behov for et komplet 
eftersyn af deres industri- og 
produktionsprofil.

Or. pt

Ændringsforslag 344
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i litra a) - g) nævnte aktiviteter bør 
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kun være støtteberettigede, hvis de anses 
for at være miljømæssigt bæredygtige i 
overensstemmelse med artikel [ ] i 
forordning .../... [forordningen om 
bæredygtighedsklassificering].

Or. en

Ændringsforslag 345
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, og i overensstemmelse med EU's 
regler om statsstøtte som fastsat i artikel 
107 og 108 TEUF yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
opfylder kriterierne i [artikler] i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
bæredygtighedsklassifikation], og 
forudsat, at sådanne virksomheder 
offentligt fremlægger en klar, bindende 
plan i overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet i 2040 eller tidligere og 
andre relevante oplysninger baseret på 
skabeloner, som udarbejdes af 
Kommissionen. Sådanne investeringer 
skal godkendes af Kommissionen som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra h) 
og litra i). Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

Or. en
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Ændringsforslag 346
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling, 
hvor de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi, og hvor de ikke 
fører til udflytning som fastsat i artikel 60 
i forordning nr. .../... [forordningen om 
fælles bestemmelser], og for industrielle 
aktiviteter omfattet af 
emissionshandelssystemet, hvis de ikke 
bidrager til at øge gevinsten ved handel 
med emissionskvoter.

Or. en

Ændringsforslag 347
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, yde støtte til produktive 

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, yde støtte til produktive 
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investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling og, 
for industrielle aktiviteter omfattet af 
emissionshandelssystemet, hvis de ikke 
bidrager til at øge gevinsten ved handel 
med emissionskvoter.

Or. en

Ændringsforslag 348
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og 
c), i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

Derudover kan FRO i de pågældende 
territorier yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er medtaget i den territoriale plan for 
retfærdig omstilling som nødvendige for 
energiomstillingen baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h).

Or. en

Ændringsforslag 349
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
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Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling, og 
hvis de ikke fører til udflytning som 
fastsat i artikel 60 i forordning nr. .../... 
[forordningen om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 350
Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, herunder offentligt ejede eller 
fællesejede virksomheder, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra 
h). Sådanne investeringer er kun 



PE652.410v01-00 18/110 AM\1205745DA.docx

DA

territoriale plan for retfærdig omstilling. støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 351
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og 
c), i TEUF, yde støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat at sådanne investeringer 
er godkendt som en del af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til artikel 
7, stk. 2, litra h). Sådanne investeringer er 
kun støtteberettigede, hvis de er 
nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

Derudover kan FRO i de territorier, der er 
defineret i artikel 1, stk. 1, yde støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra 
h). Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 352
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
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sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

sådanne investeringer opfylder kriterierne 
i [artikler] i forordning (EU) .../... 
[forordningen om 
bæredygtighedsklassifikation], og 
forudsat, at sådanne virksomheder 
offentligt fremlægger en klar, bindende 
plan i overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet i 2040 eller tidligere og 
andre relevante oplysninger baseret på 
skabeloner, som udarbejdes af 
Kommissionen. Sådanne investeringer 
skal godkendes af Kommissionen som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 353
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling og ikke blot øger den 
gevinst, som industrianlæg kan opnå 
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gennem emissionshandelssystemet.

Or. en

Ændringsforslag 354
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling og hvis de ikke 
bidrager til at øge gevinsten ved handel 
med emissionskvoter.

Or. en

Ændringsforslag 355
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter for at udvikle 
skabeloner, som præciserer indholdet og 
præsentationen af de oplysninger, der 
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skal offentliggøres, jf. artikel 4, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 356
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Undtagelse fra anvendelsesområdet

FRO yder ikke støtte til:
a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker
b) fremstilling, forarbejdning og 
markedsføring af tobak og tobaksvarer
c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/201416

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer
e) investeringer i 
bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor 
der er mindst to bredbåndsnet af 
tilsvarende kategori.
__________________
16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens 
artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 
26.6.2014, s. 1).

Or. en
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Ændringsforslag 357
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, 
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

udgår

Or. en

Ændringsforslag 358
András Gyürk, Edina Tóth

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

udgår

Or. en

Begrundelse

Ud over teknologierne til vedvarende energi spiller atomkraft en vigtig rolle i 
dekarboniseringen af energisektoren. Aktuelt leverer atomkraft 50 % af 
emissionsreduktionerne i energisektoren i EU. Baseret på princippet om teknologineutralitet 
har vi brug for alle egnede løsninger, som står til vores rådighed, for at opnå en klimaneutral 
økonomi, og støtte til atomkraft må derfor ikke udelukkes.

Ændringsforslag 359
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk, Robert Roos, Rob Rooken

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

udgår

Or. en

Ændringsforslag 360
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) dekommissionering, 
vedligeholdelse eller opførelse af 
atomkraftværker samt forvaltning eller 
oplagring af nukleart affald

Or. en

Ændringsforslag 361
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Henna 
Virkkunen, Eva Maydell

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) dekommissionering af 
atomkraftværker 

Or. en

Begrundelse

Euratomtraktatens artikel 1 og artikel 2, litra c), forudsætter udviklingen af atomkraftværker. 
I Euratomtraktatens artikel 106a, stk. 3, præciceres det, at Euratom-traktaten har samme 
status som EUT og TEUF for så vidt angår Unionens primære ret.



PE652.410v01-00 24/110 AM\1205745DA.docx

DA

Ændringsforslag 362
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) investeringer, som hindrer 
udvikling og anvendelse af 
lavemissionsalternativer, eller som fører 
til aktiviteter og operationer, som senere 
vil være afhængige af støtte for at fungere 
på en stabil og bæredygtig måde

Or. en

Ændringsforslag 363
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) aktiviteter eller investeringer, som 
ikke er i overensstemmelse med EU's 
klassificering for bæredygtig finansiering

Or. en

Ændringsforslag 364
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kriseramte virksomheder som udgår
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defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/201416

__________________
16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens 
artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 
26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 365
Sandra Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) investeringer, som ikke sikrer 
anstændig beskæftigelse baseret på aftaler 
og kollektive forhandlinger, som 
værdsætter ordentlig betaling og balancen 
mellem arbejdsliv og privatliv

Or. pt

Ændringsforslag 366
Dan Nica, Ivo Hristov, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina 
Penkova

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
oplagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer med undtagelse af 
investeringer, som sigter mod at skifte fra 
kulkraftværker til små, fleksible 
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gaskraftværker med henblik på at sikre 
omstillingen til klimaneutralitet

Or. en

Begrundelse

I nogle udvalgte FRO-territorier er de største arbejdsgivere og energiproducenter 
kulkraftværker. Det er vigtigt for at opretholde antallet af jobs sideløbende med reduktionen 
af drivhusgasemissionerne, og samtidig sikre GW-energiproduktionen i situationer, hvor der 
ikke er adgang til vedvarende energikilder, at omstillingen fra kul- til gasfyrede kraftværker 
kan støttes under FRO. Det er et nødvendigt skridt på vejen mod klimaneutralitet, da det 
tager hensyn til geografiske begrænsninger og systemperformance og giver en vis balance i 
forhold til EFRU, som støtter investeringer, der kun er knyttet til gasbaserede varmesystemer.

Ændringsforslag 367
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af faste fossile 
brændstoffer med undtagelse af dem, der 
indgår som en del af rene kul- eller 
hydrogenteknologiprojekter

Or. en

Ændringsforslag 368
Elena Kountoura

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 



AM\1205745DA.docx 27/110 PE652.410v01-00

DA

lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer med undtagelse af 
investeringer i fjernvarmesystemer i 
kulregioner under omstilling

Or. en

Ændringsforslag 369
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
oplagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer, herunder demontering af 
installationer eller reduktion af deres 
kapacitet

Or. en

Ændringsforslag 370
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
transport, lagring eller forbrænding af 
fossile brændstoffer, herunder naturgas

Or. en

Begrundelse

Investeringer i fossile brændstoffer er uforenelige med en retfærdig omstilling, da de øger de 
samlede omkostninger til en omstilling ved at blokere for investeringer, som ville give 
regioner mulighed for tage et spring fremad mod fuld klimaneutralitet. Det styrker også 
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fastlåsningen af infrastruktur for fossile brændstoffer og er ulogisk i betragtning af, at målet 
med omstillingsfonden er at støtte omstillingen fra fossile brændstoffer i retning af 
klimaneutralitet. Det er afgørende, at en sådan undtagelse også omfatter naturgas, da denne 
ikke kan betragtes som et omstillingsbrændstof, når man tager hensyn til tilbagebetalingstiden 
for investeringsomkostningerne og til livstidsemissionerne (herunder lækket methan).

Ændringsforslag 371
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, transport, 
distribution, lagring eller forbrænding af 
fossile brændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 372
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af faste fossile 
brændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 373
Paolo Borchia
for ID-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af faste fossile 
brændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 374
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Andris Ameriks
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i 
bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor 
der er mindst to bredbåndsnet af 
tilsvarende kategori.

e) produktive investeringer i 
virksomheder bortset fra SMV'er, som 
indebærer overførsel af jobs, kapital og 
produktionsprocesser fra en medlemsstat 
til en anden.

Or. en

Begrundelse

FRO bør ikke føre til flytning af økonomiske aktiviteter.

Ændringsforslag 375
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) aktiviteter eller investeringer, der 
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fører til fastlåsning i aktiver, der er 
skadelige for EU's klima- og miljømål set 
over deres levetid.

Or. en

Ændringsforslag 376
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer i behandlingsanlæg 
for restaffald.

Or. en

Ændringsforslag 377
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer relateret til 
våbenindustrien.

Or. en

Ændringsforslag 378
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) aktiviteter relateret til ordningen 
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for ny udvinding af fossilt brændstof eller 
tørveproduktion, herunder genåbningen 
af midlertidigt dekommissionerede 
udvindingsanlæg i NUTS 2-regionen, som 
territoriet hører ind under, i programmets 
løbetid.

Or. en

Ændringsforslag 379
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Nils 
Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, som indebærer 
overførsel af jobs, kapital og 
produktionsprocesser fra en medlemsstat 
til en anden.

Or. en

Ændringsforslag 380
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) investeringer, som fører til ikke-
bæredygtig brug af biomasse fra alle 
kilder.

Or. en
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Ændringsforslag 381
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 5, litra d), og som følge af 
Kommissionens godkendelse skal 
investeringer relateret til produktion, 
bearbejdning, distribution, lagring eller 
forbrænding af naturgas støttes af FRO 
under følgende kumulative betingelser:
- Investeringerne opgraderer og/eller 
erstatter eksisterende mere 
kulstofintensive infrastrukturer.
- De støttede infrastrukturer er i synergi 
med vedvarende og anden kulstofneutral 
energiproduktionskapacitet.
Fravigelsen skal alene anvendes og 
tillades med sigte på overgangsperioden, 
der løber frem til 2050.

Or. en

Ændringsforslag 382
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Andris Ameriks
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program. 
Kommissionen godkender kun et 
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program, hvor identificeringen af de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt 
i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling, er behørigt 
begrundet, og hvor den relevante 
territoriale plan for retfærdig omstilling 
er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale 
energi- og klimaplan og den langsigtede 
strategi samt den pågældende 
medlemsstats landerapport under det 
europæiske semester.

Or. en

Ændringsforslag 383
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program. 
Midlerne skal tildeles til de sektorer, der 
er mest berørt af omstillingen til 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 384
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, idet de mindst 
udviklede regioner under 
samhørighedspolitikken prioriteres, på 
grundlag af de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, der er fastlagt i 
henhold til artikel 7 og godkendt af 
Kommissionen som led i et program eller 
en programændring. De programmerede 
midler skal ydes i form af et eller flere 
særprogrammer eller en eller flere 
prioriteter inden for et program.

Or. pt

Ændringsforslag 385
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et 
program, hvor identificeringen af de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt 
i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling, er behørigt 
begrundet, og hvor den relevante 
territoriale plan for retfærdig omstilling 
er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale 
energi- og klimaplan.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 386
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

I overensstemmelse med dens forpligtelse 
til at sikre opnåelse af klimaneutralitet i 
EU som helhed godkender Kommissionen 
kun et program, hvor identificeringen af de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at styrke Kommissionens rolle som en institution, der handler i 
EU's interesse som helhed. Når Kommissionen træffer afgørelse om FRO-programmer, skal 
den lade sig lede af EU's strategiske, langsigtede interesse i at gøre Europa til et 
klimaneutralt kontinent. Forsøgene på at svække Kommissionens rolle ville undergrave 
opnåelsen af dette strategiske mål.

Ændringsforslag 387
Elena Kountoura

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan. Kommissionen begrænser 
den nationale tildeling til de 
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medlemsstater, der endnu ikke har 
forpligtet sig til et nationalt klimamål for 
klimaneutralitet senest i 2050, til 50 %, 
idet de resterende 50 % stilles til rådighed 
for disse medlemsstater, så snart målet er 
vedtaget.

Or. en

Ændringsforslag 388
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender et program, hvor 
identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er kompatibel med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan. Hvis Kommissionen ikke er 
enig i medlemsstatens forslag, skal den 
behørigt begrunde sin beslutning om at 
nægte godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 389
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan og dens langsigtede strategi 
samt med EU's klimaregler [2020/...].

Or. en

Ændringsforslag 390
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes negativt af omstillingsprocessen, 
og som er indeholdt i den relevante 
territoriale plan for retfærdig omstilling, er 
behørigt begrundet, og hvor den relevante 
territoriale plan for retfærdig omstilling er i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats nationale energi- og 
klimaplan.

Or. en

Ændringsforslag 391
András Gyürk, Edina Tóth

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].

Or. en

Begrundelse

Den betingede adgang til FRO-midler, navnlig ved begrænsningen af anvendelsen af midler 
fra EFRU og ESF+, undergraver deres formål som et redskab til at lette udfordringen med 
energiomstillingen på en retfærdig måde.

Ændringsforslag 392
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-programmerne eller -
prioriteterne finansieres af de FRO-midler, 
der udgøres af hele eller dele af tildelingen 
fra FRO til medlemsstaterne, og de midler, 
der er overført i overensstemmelse med 
artikel [21, stk. 1] i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser].

Or. en
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Ændringsforslag 393
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Dan Nica, Nicolás González 
Casares, Andris Ameriks
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og på frivillig basis de 
midler, der er overført i overensstemmelse 
med artikel [21a] i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser].

Or. en

Begrundelse

Dette skal forhindre, at regioner, som er afhængige af samhørighedsstøtten, og som ikke er 
berørt af dekarboniseringsudfordringen, bliver tvunget til at bidrage af deres midler til 
muligvis mere udviklede regioner, som undergår en dekarboniseringsproces. Der bør ikke 
skabes en sådan modsætning til samhørighedsfondens målsætning om at give støtte til mindre 
udviklede regioner med henblik på at mindske regionale uligheder.

Ændringsforslag 394
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
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omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der 
frivilligt er overført i overensstemmelse 
med artikel [21a] i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser]. 
De samlede midler fra EFRU og ESF+, 
som medlemsstaten beslutter af overføre 
til FRO-prioriteten, må ikke overstige tre 
gange det beløb, der modtages i støtte fra 
FRO.

Or. en

Ændringsforslag 395
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtteberettigede projekter, som 
finansieres under FRO, og som bidrager 
til at nå den specifikke målsætning som 
fastsat i artikel 2, kan finansieres 10 
procentpoint højere end de gældende 
samfinansieringsrater, der er gældende 
for den region, hvor det territorium eller 
de territorier, der er udpeget i de 
territoriale planer for retfærdig 
omstilling, er beliggende.

Or. en

Ændringsforslag 396
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal i tæt 
samarbejde med de relevante myndigheder 
fra de pågældende territorier udarbejde en 
eller flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske, sociale og 
energisikkerhedsmæssige virkninger som 
følge af omstillingen, navnlig hvad angår 
forventede tab af arbejdspladser i 
produktion og anvendelse af faste fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

De investeringsområder og -prioriteter, 
som Kommissionen har udpeget i bilag D 
til landerapporterne 2020, bør være 
vejledende og bør ikke begrænse 
medlemsstaterne i deres fremsættelse af 
forslag til områder, der er egnet til FRO-
støtte.

__________________ __________________
17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 397
Patrizia Toia, Dan Nica
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt direkte og indirekte ud fra de 
økonomiske og sociale virkninger som 
følge af omstillingen på kort og lang sigt, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet samt omstilling til 
alternative industrier i sektorer, der 
fremstiller færdigvarer, som på længere 
sigt er uforenelige med målet om 
kulstofneutralitet.

__________________ __________________
17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 398
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos 
Zorrinho, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Miapetra Kumpula-Natri, Andris Ameriks, Patrizia Toia
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for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier, både på nationalt 
og regionalt niveau, udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet. De relevante 
myndigheder og interessenter bør 
inddrages aktivt i alle faser af processen: 
forberedelse, udvælgelse og 
gennemførelse.

__________________ __________________
17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 399
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som kan indgå i eller svare til 
højere niveauer såsom niveau 3 i den 
fælles nomenklatur for statistiske regionale 
enheder ("NUTS 3-regioner") som fastsat 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003, som ændret 
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet samt omdannelse til 
alternative industrier i sektorer, hvis 
produkter påvirkes af omstillingen til 
klimaneutralitet i EU.

__________________ __________________
17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 400
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske, sociale og 
miljømæssige virkninger som følge af 
omstillingen, navnlig hvad angår det 
potentielle antal påvirkede arbejdspladser 
og det forventede tab af arbejdspladser i 
produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

__________________ __________________
17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 401
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante regionale og lokale 
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pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

myndigheder og andre interessenter som 
omhandlet i stk. 3 udarbejde en eller flere 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
som dækker et eller flere berørte territorier, 
der svarer til niveau 3 i den fælles 
nomenklatur for statistiske regionale 
enheder ("NUTS 3-regioner") som fastsat 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003, som ændret 
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/17, eller dele heraf, i overensstemmelse 
med modellen i bilag II. Disse territorier er 
dem, der har behov for ekstra støtte for at 
opnå de økonomiske og sociale virkninger 
som følge af omstillingen, navnlig hvad 
angår forventede tab af arbejdspladser i 
produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

__________________ __________________
17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 402
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
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Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser og behovet for et nyt fokus 
for beskæftigelsesprofilen som følge af 
ændringerne i disse territoriers industri- 
og produktionsprofil.

__________________ __________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. pt

Ændringsforslag 403
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
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navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

navnlig hvad angår forventede og 
historiske tab af arbejdspladser i 
produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

__________________ __________________
17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 404
Paolo Borchia
for ID-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af faste fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
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drivhusgasintensitet. drivhusgasintensitet.

__________________ __________________
17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 405
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår tab af arbejdspladser i 
produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

__________________ __________________
17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 

17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
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nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 406
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår tab af arbejdspladser i 
produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

__________________ __________________
17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en
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Ændringsforslag 407
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral, miljømæssigt bæredygtig, 
yderst ressource- og energieffektiv og 
cirkulær økonomi fuldt ud baseret på 
vedvarende energi i 2040 eller tidligere og 
en tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
herunder en tidsplan med milepæle med 
henblik på at udfase kulkraftværker i 
2030, hvis der anvendes kul, og en klar 
dato for udfasningen af alle fossile 
brændstoffer i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

Or. en

Begrundelse

Mekanismen for retfærdig omstilling bør være knyttet til vedtagelsen af en klar plan for 
udfasningen af fossile brændstoffer. Den mest umiddelbare ambition er at udfase kul i 2030.

Ændringsforslag 408
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás 
González Casares, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks
for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt og 
regionalt plan til opnåelse af EU's 2030-
klimamål som fastsat i den europæiske 
klimalov og af en klimaneutral økonomi i 
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seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

2050, herunder en tidsplan for de vigtigste 
omstillingstrin, som er i overensstemmelse 
med den seneste udgave af den nationale 
energi- og klimaplan og rapporten under 
det europæiske semester

Or. en

Ændringsforslag 409
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Fredrick 
Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en detaljeret beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi i 2050, herunder 
en tidsplan for udfasning af fossile 
brændstoffer og andre centrale 
omstillingstrin, som er i overensstemmelse 
med den seneste udgave af den nationale 
energi- og klimaplan og med den 
europæiske klimalov [2020/...]

Or. en

Ændringsforslag 410
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder de 
omstillingshandlinger, der allerede er 
foretaget, og en tidsplan for de vigtigste 
næste omstillingstrin, som er i 
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klimaplan overensstemmelse med den seneste udgave 
af den nationale energi- og klimaplan

Or. en

Ændringsforslag 411
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder de 
tidlige handlinger, der allerede er 
foretaget, og en tidsplan for de næste 
vigtigste omstillingstrin, som er i 
overensstemmelse med den seneste udgave 
af den nationale energi- og klimaplan

Or. en

Ændringsforslag 412
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi i 2050, herunder 
en tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan og den langsigtede strategi

Or. en
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Ændringsforslag 413
Elena Kountoura

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en detaljeret beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi senest i 2050, 
herunder en tidsplan for de vigtigste 
omstillingstrin, som er i overensstemmelse 
med den seneste udgave af den nationale 
energi- og klimaplan

Or. en

Ændringsforslag 414
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, som er 
kompatibel med den seneste udgave af den 
nationale energi- og klimaplan

Or. en

Ændringsforslag 415
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Martina Dlabajová
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier eller økonomiske aktiviteter, der 
påvirkes mest negativt af den 
omstillingsproces, der er beskrevet i litra 
a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 416
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

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

Or. en

Ændringsforslag 417
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en vurdering af andre skærpende 
omstændigheder, som der skal tages 
hensyn til ved fastlæggelsen af de mest 
påvirkede territorier, herunder 
arbejdsløshed, affolkningstendenser og 



PE652.410v01-00 56/110 AM\1205745DA.docx

DA

tidligere omstillingsbestræbelser

Or. en

Ændringsforslag 418
Patrizia Toia, Dan Nica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, antallet af berørte 
virksomheder og forventet indtægtstab, 
udviklingsbehov og målsætninger, der skal 
nås inden 2030, i forbindelse med 
omstillingen eller lukningen af 
drivhusgasintensive aktiviteter i disse 
territorier eller af sektorer, der fremstiller 
færdigvarer, som på længere sigt er 
uforenelige med målet om 
kulstofneutralitet

Or. en

Ændringsforslag 419
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Fredrick 
Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier eller 
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herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

økonomiske aktiviteter står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi på EU-plan i 
2050, med angivelse af det potentielle antal 
af berørte job og tabte arbejdspladser, 
antallet af berørte virksomheder, 
udviklingsbehov og målsætninger, der skal 
nås inden 2030, i forbindelse med 
omstillingen eller lukningen af 
drivhusgasintensive aktiviteter og 
industrielle aktiviteter med produkter, som 
påvirkes af omstillingen til 
klimaneutralitet i EU i disse territorier

Or. en

Ændringsforslag 420
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med præcis 
angivelse af det potentielle antal af berørte 
job og tabte arbejdspladser (både forventet 
og historisk), udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier; inklusion af 
territorier blandt de kategorier, der er 
omfattet af artikel 174 TEUF

Or. en

Ændringsforslag 421
Henrike Hahn
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for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de territorier, 
der har behov for ekstra støtte til 
omstillingen, står over for, herunder de 
sociale, økonomiske og miljømæssige og 
kønsrelaterede virkninger af omstillingen 
til en klimaneutral, yderst ressource- og 
energieffektiv og cirkulær økonomi fuldt 
ud baseret på vedvarende energi, med 
angivelse af det potentielle antal af berørte 
job og tabte arbejdspladser, 
udviklingsbehov og målsætninger, der skal 
nås inden 2030, i forbindelse med 
omstillingen eller lukningen af 
drivhusgasintensive aktiviteter i disse 
territorier

Or. en

Ændringsforslag 422
Robert Hajšel, Tsvetelina Penkova, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske, 
energisikkerhedsmæssige og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte 
arbejdstagere, job og tabte arbejdspladser, 
den potentielle indvirkning på de 
selvstyrende enheders indtægter på 
NUTS2- og NUTS3-niveau, 
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aktiviteter i disse territorier udviklingsbehovene og de målsætninger, 
der skal nås inden 2030, i forbindelse med 
omstillingen eller lukningen af 
drivhusgasintensive aktiviteter i disse 
territorier

Or. en

Ændringsforslag 423
Sandra Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af personer, som skal 
omskoles, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier, sideløbende 
med de nødvendige incitamenter til 
etablering af virksomheder og 
jobbevarelse

Or. pt

Ændringsforslag 424
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske, 
energisikkerhedsmæssige og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

Or. en

Ændringsforslag 425
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en vurdering af 
jobskabelsespotentialet i indførelsen af 
vedvarende energiteknologier i de 
udpegede territorier

Or. en

Ændringsforslag 426
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske, 
energisikkerhedsmæssige og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi og til at undgå at 
forværre energifattigdom

Or. en

Ændringsforslag 427
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske, 
energisikkerhedsmæssige og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi

Or. en

Ændringsforslag 428
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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
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sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi i 2050

Or. en

Ændringsforslag 429
Sandra Pereira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer, herunder økonomiske og 
industrielle fornyelsesstrategier med 
henblik på at opretholde produktion og 
bevare eller forbedre 
beskæftigelsesniveauet

Or. pt

Ændringsforslag 430
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre relevante 
nationale, regionale eller territoriale 
strategier og planer

Or. en
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Ændringsforslag 431
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen, Fredrick Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer, herunder også 
muligheden for en evaluering ved ikke-
statslige organer og institutioner

Or. en

Ændringsforslag 432
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos 
Zorrinho, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, 
Patrizia Toia
for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer på såvel nationalt som 
regionalt niveau

Or. en

Ændringsforslag 433
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 434
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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, og deres 
forventede bidrag til at afbøde 
virkningerne af omstillingen

g) en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, og tidsplanen 
herfor samt deres forventede bidrag til at 
afbøde de økonomiske, sociale og 
miljømæssige virkninger af omstillingen 
på lokalt, regionalt og (hvis det er 
relevant) nationalt niveau

Or. en

Ændringsforslag 435
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over 
sådanne operationer og virksomheder og 
en begrundelse for nødvendigheden af en 

udgår
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sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det 
forventede tab af arbejdspladser vil 
overstige det forventede antal job, der 
skabes uden investeringen

Or. en

Ændringsforslag 436
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over 
sådanne operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser vil overstige det 
forventede antal job, der skabes uden 
investeringen

h) hvis der ydes støtte til produktive 
og bæredygtige investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, en vejledende 
liste over sådanne operationer og 
virksomheder og en begrundelse for 
nødvendigheden af en sådan støtte ved 
hjælp af en mangelanalyse, der viser, at det 
forventede tab af arbejdspladser vil 
overstige det forventede antal job, der 
skabes uden investeringen; hvis denne 
støtte ydes til industrielle aktiviteter, som i 
forvejen er omfattet af 
emissionshandelssystemet, en beskrivelse 
af, at en sådan støtte ikke bidrager til at 
øge den gevinst, der i forvejen opnås fra 
emissionshandelssystemet

Or. en

Ændringsforslag 437
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over 
sådanne operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser vil overstige det 
forventede antal job, der skabes uden 
investeringen

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en liste over sådanne operationer 
og virksomheder og en begrundelse for 
nødvendigheden af en sådan støtte ved 
hjælp af en mangelanalyse, der viser, at det 
forventede tab af arbejdspladser vil 
overstige det forventede antal job, der 
skabes uden investeringen

Or. en

Ændringsforslag 438
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser, og at disse 
investeringer ikke bidrager til at øge den 
gevinst, der i forvejen opnås ved handel 
med emissionskvoter

Or. en
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Ændringsforslag 439
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser på kort, mellemlang 
og lang sigt

Or. en

Ændringsforslag 440
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Fredrick Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi på EU-plan i 2050 og medfører 
en væsentlig reduktion af 
drivhusgasemissioner, der ligger langt 



PE652.410v01-00 68/110 AM\1205745DA.docx

DA

benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

under de relevante benchmarks, der er 
fastsat for gratistildeling i henhold til 
direktiv 2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

Or. en

Ændringsforslag 441
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en liste over operationer, der skal støttes, 
og en begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og medfører en væsentlig reduktion af 
drivhusgasemissioner, der ligger langt 
under de relevante benchmarks, der er 
fastsat for gratistildeling i henhold til 
direktiv 2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

Or. en

Ændringsforslag 442
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

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

ia) hvis der ydes støtte til investeringer 
i transportinfrastruktur, en liste over 
sådanne operationer samt 
konsekvensanalysen, der dokumenterer 
niveauet af de foretagne investeringer 
samt det forventede antal arbejdspladser, 
som vil blive skabt som følge af den 
anlagte infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 443
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) hvis støtte ydes i en 
overgangsperiode til gennemførelse af 
teknologier til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, en analyse, som 
dokumenterer de fordele, der opnås som 
følge af de bevarede arbejdspladser set i 
forhold til emissionsreduktionen

Or. en

Ændringsforslag 444
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

andre relevante EU-programmer og -søjler 
i mekanismen for retfærdig omstilling for 
at imødekomme identificerede 
udviklingsbehov.

Or. en

Ændringsforslag 445
Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana 
Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 446
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De territoriale planer for retfærdig 
omstilling skal udelukke enhver 
investering i infrastruktur til fossile 
brændstoffer og atomenergi.

Or. en

Begrundelse

Investeringer i fossile brændstoffer er uforenelige med en retfærdig omstilling, da de øger de 
samlede omkostninger til en omstilling ved at blokere for investeringer, som ville give 
regioner mulighed for tage et spring fremad mod fuld klimaneutralitet. Det styrker også 
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fastlåsningen af infrastruktur for fossile brændstoffer og er ulogisk i betragtning af, at målet 
med omstillingsfonden er at støtte omstillingen fra fossile brændstoffer i retning af 
klimaneutralitet. Det er afgørende, at en sådan undtagelse også omfatter naturgas, da denne 
ikke kan betragtes som et omstillingsbrændstof, når man tager hensyn til tilbagebetalingstiden 
for investeringsomkostningerne og til livstidsemissionerne (herunder lækket methan).

Ændringsforslag 447
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

3. Ved udarbejdelsen, udviklingen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages alle 
relevante interessenter, arbejdsmarkedets 
parter og andre repræsentanter for 
erhvervslivet, repræsentanter for 
civilsamfundet, eksperter, uddannelses- 
og forskningsinstitutioner, arbejdsgivere, 
fagforeninger og 
lokalsamfundsorganisationer i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 448
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
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partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

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

Or. en

Ændringsforslag 449
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere, herunder lokale nationale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
interessenter i de berørte territorier, i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 450
Pietro Fiocchi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere, og der gennemføres en 
struktureret og systematisk høring af 
interessenterne, i overensstemmelse med 
artikel [6] i forordning (EU) [den nye 
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forordning om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 451
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal hvis det er muligt være i 
overensstemmelse med de territoriale 
strategier, der er omhandlet i artikel [23] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], med relevante 
strategier for intelligent specialisering, de 
nationale energi- og klimaplaner, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
andre relevante strategier og programmer, 
herunder vedrørende ren luft, rent stål, 
energifattigdom og energiprosumenter.

Or. en

Ændringsforslag 452
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
2030-klimamålene og målsætningen om 
kulstofneutralitet i 2050 som omhandlet i 
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klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

artikel 2 i den europæiske klimalov, med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Da FRO etableres inden for rammerne til opnåelse af klimaneutralitet, skaber dette 
ændringsforslag en forbindelse mellem denne forordning og klimaloven, som er den 
forordning, der indskriver målsætningen om kulstofneutralitet i EU-retten.

Ændringsforslag 453
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, Unionens forpligtelse 
under Parisaftalen og FN's bæredygtige 
udviklingsmål.

Or. en

Ændringsforslag 454
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, programmer til udvikling af 
landdistrikterne, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 455
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og målsætningerne for den 
europæiske søjle for sociale rettigheder.

Or. pt

Ændringsforslag 456
András Gyürk, Edina Tóth

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling Territoriale planer for retfærdig omstilling 
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skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner.

Or. en

Begrundelse

Den europæiske søjle for sociale rettigheder er ikke retligt bindende for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 457
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
relevante territoriale strategier, der er 
omhandlet i artikel [23] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser], med strategier for 
intelligent specialisering, de nationale 
energi- og klimaplaner og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 458
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)



AM\1205745DA.docx 77/110 PE652.410v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De territoriale planer for en retfærdig 
omstilling, referater af møderne og 
afgørelser om udvælgelse af projekter og 
operationer gøres offentligt tilgængelige. 
Forberedelsen og udarbejdelsen af 
territoriale omstillingsplaner skal gøres til 
genstand for offentlig høring.

Or. en

Ændringsforslag 459
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

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Territoriale planer for retfærdig 
omstilling skal være offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 460
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative.
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indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt 
af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 461
András Gyürk, Edina Tóth

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Målene for 
2029 er kumulative. Målene må ikke 
revideres, efter at den anmodning om 
programændring, der er indgivet i henhold 
til artikel [14, stk. 2,] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

I henhold til forslaget skal outputindikatorerne være udarbejdet med delmål for 2024 og 
2029. Hvis der ikke opnås mindst 65 % i et eller flere delmål, skal tilskuddet fra Fonden for 
Retfærdig Omstilling reduceres. Spørgsmålet er, hvorvidt der vil være målbare resultater i 
2024.

Ændringsforslag 462
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

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 463
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10 med 
henblik på at ændre bilag III for at 
foretage de nødvendige tilpasninger af 
listen over de indikatorer, der skal 
anvendes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 464
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 

På grundlag af programmets endelige 
performancerapport kan Kommissionen 
foretage finansielle korrektioner i 
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ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i 
forhold til resultaterne.

overensstemmelse med artikel [98] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 465
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

En beskrivelse af forvaltningen Hvis 
Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne. Finansielle korrektioner 
bør relatere til fejl, som er relateret til 
programinterventioner (ikke fejl, som 
skyldes eksterne faktorer).

Or. en

Ændringsforslag 466
Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, 
foretager den finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 467
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, 
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 75 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 468
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
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López

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere outputindikatorer for 
FRO-midlerne, kan den foretage finansielle 
korrektioner i henhold til artikel [98] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser] ved at reducere 
støtten fra FRO til den pågældende 
prioritet i forhold til resultaterne.

Or. en

Begrundelse

Resultatindikatorer afhænger ikke kun af interventionerne, men også af andre faktorer. 
Enhver henvisning til resultatindikatorer i bilag III bør fjernes i overensstemmelse med denne 
ændring.

Ændringsforslag 469
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges 
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Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].
3. Den i artikel 8, stk. 4, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 8, stk. 4, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for 
en frist på to måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 470
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges 
Kommissionen [datoen for denne 
forordnings ikrafttrædelse].

Or. en

Ændringsforslag 471
Paolo Borchia
for ID-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges 
Kommissionen fra [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 472
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

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, og 
gennemfører høring af interessenter, i 
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interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

Or. en

Ændringsforslag 473
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, og 
gennemfører høring af interessenter i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

Or. en

Begrundelse

Den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning fastsætter i stk. 6: "I forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter kan der også indgå høringer af interessenter." I dette 
tilfælde, og i betragtning af den grønne omstillings betydelige samfundsøkonomiske og 
miljømæssige virkninger, er det vigtigt at specificere, at det er nødvendigt at høre de 
relevante interessenter.

Ændringsforslag 474
András Gyürk, Edina Tóth

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver medlemsstat fastsættes 
finansieringsrammen i overensstemmelse 
med følgende trin:

For hver medlemsstat fastsættes 
finansieringsrammen i overensstemmelse 
med følgende trin:
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Et beløb på 6,5 mia. EUR fra Fonden for 
Retfærdig Omstillings midler fordeles på 
følgende måde blandt medlemsstaterne:

Or. en

Begrundelse

Størstedelen af FRO's midler, 6,5 mia. EUR, bør fordeles i henhold til den af Kommissionen 
foreslåede beregningsmetode. Det resterende beløb på 1 mia. EUR bør dog tildeles de 
medlemsstater, der inden 2017 var de første til at opnå en væsentlig reducering af deres 
drivhusgasemissioner på mindst 30 % og derved overgik EU's mål for 2020 på 20 % med 
150 %.

Ændringsforslag 475
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hver medlemsstats andel beregnes 
som den vægtede sum af andelene fastlagt 
på grundlag af følgende kriterier, der 
vægtes som anført:

a) Hver medlemsstats andel beregnes 
som den vægtede sum af andelene fastlagt 
på grundlag af følgende kriterier, der 
beregnes som et gennemsnit for perioden 
2015-2017 og vægtes som anført:

Or. en

Ændringsforslag 476
Sira Rego, Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 3-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
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artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke 
overskrides i nogen regioner på NUTS 2-
niveau i en given medlemsstat, tages der 
hensyn til drivhusgasemissionerne fra 
industrianlæg i den NUTS 2-region med 
den højeste kulstofintensitet (vægtning 
49 %)

artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2.

__________________ __________________
28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 477
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg, transport, bygninger, 
ændringer i arealanvendelse og andre 
kilder, som anses for relevante i NUTS 2- 
og NUTS 3-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
ovennævnte kilder som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og BNP i 
den pågældende region — overstiger EU-
27-gennemsnittet med en faktor 2. Hvis 
dette niveau ikke overskrides i nogen 
regioner på NUTS 2- og NUTS 3-niveau i 
en given medlemsstat, tages der hensyn til 
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kulstofintensitet (vægtning 49 %) drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2- og NUTS 3-region med den 
højeste kulstofintensitet (vægtning 39 %)

__________________ __________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. pt

Ændringsforslag 478
Sira Rego, Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49 %)

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 3-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49 %)

__________________ __________________
28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 

28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
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(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1). (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 479
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49 %)

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 35 %)

__________________ __________________
28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 480
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
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Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49 %)

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 27 %)

__________________ __________________
28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 481
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 25 
%)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul eller andre 
sektorer under omstilling (vægtning 25 %)
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Or. pt

Ændringsforslag 482
Jerzy Buzek, Riho Terras, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25 %)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul, brunkul og olieskifer 
(vægtning 50 %)

Or. en

Ændringsforslag 483
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25 %)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
20 %)

Or. en

Ændringsforslag 484
Sira Rego, Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25 %)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
15 %)
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Or. en

Ændringsforslag 485
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25 %)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
45 %)

Or. en

Ændringsforslag 486
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) en ambitiøs udfasning af brunkul 
og kul inden 2030, i forhold til antallet af 
tilbageværende miner og kraftværker 
(vægtning 10 %)

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater, som har udarbejdet ambitiøse planer for udfasning af fossile brændstoffer, 
bør belønnes for at tilskynde til ambitiøse mål og facilitere FRO mest effektivt.

Ændringsforslag 487
Sira Rego, Marisa Matias
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Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) beskæftigelsen inden for 
udvinding af kul og brunkul i et 
referenceår (2010-2012) (10 %)

Or. en

Ændringsforslag 488
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25 %)

iii) arbejdsløsheden i industrien i de 
NUTS 2- og NUTS 3-regioner, der tages i 
betragtning med henblik på nr. i) (vægtning 
25 %)

Or. pt

Ændringsforslag 489
Sira Rego, Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25 %)

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 15 %)

Or. en

Ændringsforslag 490
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
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Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25 %)

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 27 %)

Or. en

Ændringsforslag 491
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25 %)

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 20 %)

Or. en

Ændringsforslag 492
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) andelen af NUTS 2-regioner, som 
anses for mindre udviklede i forbindelse 
med samhørighedspolitikken (vægtning 
10 %)

Or. pt



AM\1205745DA.docx 95/110 PE652.410v01-00

DA

Ændringsforslag 493
Sira Rego, Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) arbejdsløshedsprocenten på NUTS 
3-niveau sammenlignet med den 
gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent i 
medlemsstaten (5 %)

Or. en

Ændringsforslag 494
Sira Rego, Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiib) inklusion af NUTS 3-regioner i 
kategorierne i artikel 174 TEUF 
(regioner, der lider af alvorlige 
naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art, bl.a. de 
nordligste meget tyndt befolkede områder 
samt øområder, grænseoverskridende 
områder og bjergområder) (5 %)

Or. en

Ændringsforslag 495
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Adam Jarubas, Seán Kelly

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) produktion af tørv (vægtning 
0,95 %)

iv) produktion af tørv (vægtning 1 %)
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Or. en

Ændringsforslag 496
Jerzy Buzek, Riho Terras, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) produktion af olieskifer (vægtning 
0,05 %).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 497
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) den procent, hvormed 
medlemsstaterne forpligter sig til at 
reducere deres drivhusgasemissioner som 
afspejlet i de respektive nationale energi- 
og klimaplaner for 2030 (vægtning 14 %)

Or. en

Ændringsforslag 498
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at 
sikre, at ingen medlemsstat modtager et 
beløb på over 2 mia. EUR. De beløb, der 
overstiger 2 mia. EUR pr. medlemsstat, 
omfordeles forholdsmæssigt på 
tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 499
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed, idet der tages hensyn til 
resultaterne med hensyn til 2020-målene 
for energieffektivitet og vedvarende 
energikilder som omhandlet i henholdsvis 
artikel 1, stk. 1, i direktiv 2012/27/EU og 
bilag I til direktiv 2009/28/EF.

Or. en

Ændringsforslag 500
Patrizia Toia, Simona Bonafè
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Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
på tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed, idet der tages hensyn til 
resultaterne med hensyn til 2020-målene 
for energieffektivitet og vedvarende 
energikilder som omhandlet i henholdsvis 
artikel 1, stk. 1, i direktiv 2012/27/EU og 
bilag I til direktiv 2009/28/EF.

Or. en

Ændringsforslag 501
Pernille Weiss, Tomas Tobé

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) For at sikre lige vilkår i EU, som 
giver FRO mulighed for at bidrage til alle 
EU-medlemsstaters omstilling, justeres 
tildelingerne som følge af anvendelsen af 
litra a) for at sikre, at ingen enkelt 
medlemsstat modtager et beløb på over 2 
mia. EUR. De beløb, der overstiger 2 mia. 
EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. en
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Ændringsforslag 502
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb, 
der overstiger 27 % af fondens samlede 
budget. De beløb, der overstiger 27 % af 
fondens samlede budget pr. medlemsstat, 
omfordeles forholdsmæssigt på 
tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Ændringsforslag 503
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb, 
der overstiger 27 % af fondens samlede 
budget. De beløb, der overstiger 27 % af 
fondens samlede budget pr. medlemsstat, 
omfordeles forholdsmæssigt på 
tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. en
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Ændringsforslag 504
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) De medlemsstatsandele, der følger 
af anvendelsen af litra b), justeres i negativ 
eller positiv retning med en koefficient på 
1,5 gange forskellen, med hvilken den 
pågældende medlemsstats BNI pr. 
indbygger (opgjort i købekraftspariteter) i 
perioden 2015-2017 ligger højere eller 
lavere end den gennemsnitlige BNI pr. 
indbygger i EU-27-medlemsstaterne 
(gennemsnittet udtrykkes som 100 %)

c) De medlemsstatsandele, der følger 
af anvendelsen af litra a), justeres i negativ 
eller positiv retning med en koefficient på 
1,5 gange forskellen, med hvilken den 
pågældende medlemsstats BNI pr. 
indbygger (opgjort i købekraftspariteter) i 
perioden 2015-2017 ligger højere eller 
lavere end den gennemsnitlige BNI pr. 
indbygger i EU-27-medlemsstaterne 
(gennemsnittet udtrykkes som 100 %)

Or. en

Ændringsforslag 505
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne justering anvendes ikke for 
medlemsstater, for hvilke der er fastsat et 
loft for tildelingen i henhold til litra b).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 506
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López
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Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) De tildelinger, der følger af 
anvendelsen af litra c), justeres for at sikre, 
at den endelige tildeling fra FRO fører til 
en støtteintensitet pr. indbygger (målt på 
grundlag af hele medlemsstatens 
befolkning) på mindst i hele perioden. på 
mindst 6 EUR i hele perioden.

d) De tildelinger, der følger af 
anvendelsen af litra c), justeres for at sikre, 
at den endelige tildeling fra FRO fører til 
en støtteintensitet pr. arbejdsløs (målt på 
grundlag af medlemsstatens arbejdsløse 
befolkning) på mindst i hele perioden. på 
mindst 0,15 EUR i hele perioden.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens tekst tjener ikke til at opnå FRO's målsætning og gavner ikke dens funktion. 
Vi foreslår, at der indføres tildelingskriterier baseret på den arbejdsløse befolkning. Den 
nuværende minimumsstøtteintensitet pr. indbygger skal udelukkes fra tildelingskriterierne. 
Dette kriterium er til fordel for tætbefolkede territorier, som ikke nødvendigvis står over for 
store udfordringer i forbindelse med omstillingen. Mere berørte områder ligger typisk i 
landdistrikter, som er kendetegnet ved stærk affolkning. Der foreslås et tildelingskriterium, 
som tager hensyn til affolkningsprocenten i territorier, som berøres af omstillingen.

Ændringsforslag 507
Beata Szydło
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De beløb, der skal sikre, at 
minimumsstøtteintensiteten opnås, 
fratrækkes forholdsmæssigt tildelingerne til 
alle de øvrige medlemsstater, bortset fra 
dem, for hvilke der er fastsat et loft for 
tildelingen i henhold til litra b).

De beløb, der skal sikre, at 
minimumsstøtteintensiteten opnås, 
fratrækkes forholdsmæssigt tildelingerne til 
alle medlemsstater

Or. en
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Ændringsforslag 508
András Gyürk, Edina Tóth

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det resterende beløb på 1 mia. EUR fra 
Fonden for Retfærdig Omstillings midler 
bør anvendes som en 
kompensationsmekanisme til de 
medlemsstater, der, baseret på deres 
nationale opgørelser, opnåede en 
bruttoreduktion i deres 
drivhusgasemissioner på mindst 30 % 
inden 2017 set i forhold til 
emissionsniveauerne i 1990 og derved 
overgik EU's 2020-mål for reduktion af 
emissioner med mindst 150 %. Beløbet på 
1 mia. EUR skal fordeles blandt disse 
medlemsstater på grundlag af andelen af 
deres bruttodrivhusgasemissioner i 2017.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag tager ikke højde for de tidligere gjorte tiltag for at nedbringe 
emissioner, og tildeler derfor en lavere andel af midlerne til de medlemsstater, der var først 
til at nå målet. Samtidig hermed favoriserer det de medlemsstater, der ikke har opnået 
sådanne resultater. Ved at indføre en kompensationsmekanisme sigter det nuværende 
ændringsforslag på at udligne denne forholdsvis urimelige detalje i forslaget. 
Kompensationsmekanismen ville tildele yderligere midler til ni medlemsstater, hvoraf de otte 
er blandt de fattigste i EU.

Ændringsforslag 509
Sira Rego, Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 510
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra a) Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra a)

Oversigt over den forventede 
omstillingsproces hen imod en 
klimaneutral økonomi i overensstemmelse 
med målsætningerne i de nationale 
energi- og klimaplaner og andre 
eksisterende omstillingsplaner med en 
tidsplan for ophør af aktiviteter såsom alle 
aktiviteter relateret til kul- og 
brunkulsminedrift eller kulfyret 
elproduktion

Or. en

Ændringsforslag 511
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vurdering af 
omstillingsudfordringer for hvert af de 
identificerede territorier

2. Vurdering af 
omstillingsudfordringer og -muligheder for 
hvert af de identificerede territorier

Or. en
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Ændringsforslag 512
Henrike Hahn
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale og territoriale virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi

2.1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale og territoriale virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral, 
miljømæssigt bæredygtig, yderst 
ressource- og energieffektiv og cirkulær 
økonomi fuldt ud baseret på vedvarende 
energi i 2040 eller tidligere

Or. en

Ændringsforslag 513
Sira Rego, Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale og territoriale virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi

2.1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale og territoriale virkninger af den 
historiske og forventede omstilling til en 
klimaneutral økonomi

Or. en

Ændringsforslag 514
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1 a. Beskrivelse af, hvordan 
samfundsrepræsentanter og 
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civilsamfundets aktører høres og 
inddrages i programmeringsprocessen, 
både før og efter udviklingen af 
programmeringsdokumenterne

Or. en

Ændringsforslag 515
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Forslag til forordning
Bilag III – Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

REGIONALPOLITIK Fælles 
outputindikatorer (RCO) og 
REGIONALPOLITIK Fælles 
resultatindikatorer (RCR) for Fonden for 
Retfærdig Omstilling29

REGIONALPOLITIK Fælles 
outputindikatorer (RCO) for Fonden for 
Retfærdig Omstilling29

__________________ __________________
29Af præsentationsmæssige årsager 
grupperes indikatorerne for at gøre det 
lettere at matche indikatorerne i andre af 
samhørighedspolitikkens fondsspecifikke 
forordninger.

29Af præsentationsmæssige årsager 
grupperes indikatorerne for at gøre det 
lettere at matche indikatorerne i andre af 
samhørighedspolitikkens fondsspecifikke 
forordninger.

Or. en

Ændringsforslag 516
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Forslag til forordning
Bilag III – tabel

Kommissionens forslag

Output Resultater
RCO 01 — Virksomheder, der har 
modtaget støtte (herunder: 
mikrovirksomheder, små, mellemstore og 

RCR 01 — Skabte job i enheder, der har 
modtaget støtte
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store virksomheder)

RCO 02 — Virksomheder, der har 
modtaget støtte i form af tilskud

RCR 02 — Private investeringer, som 
matcher offentlig støtte (heraf: tilskud, 
finansielle instrumenter)

RCO 03 — Virksomheder, der har 
modtaget støtte i form af finansielle 
instrumenter

RCR 03 — SMV'er, der indfører produkt- 
eller procesinnovation

RCO 04 — Virksomheder, der har 
modtaget ikke-finansiel støtte

RCR 04 — SMV'er, der indfører 
markedsførings- eller 
organisationsinnovation

RCO 05 — Nystartede virksomheder, der 
har modtaget støtte

RCR 05 — SMV'er, der innoverer internt

RCO 10 — Virksomheder, der samarbejder 
med forskningsinstitutioner

RCR 06 — Patentansøgninger, der er 
indsendt til Den Europæiske 
Patentmyndighed

RCO 120 — Virksomheder, der ydes støtte 
til med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

RCR 29 — Anslåede 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, 
der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF, hos virksomheder, der ydes 
støtte til

RCO 13 — Digitale tjenester og produkter, 
der er udviklet til virksomheder

RCR 11 — Brugere af nye offentlige 
digitale tjenester og applikationer
RCR 12 — Brugere af nye digitale 
produkter, tjenester og applikationer 
udviklet af virksomheder

RCO 15 — Etableret inkubationskapacitet RCR 17 — 3 år gamle virksomheder, der 
har overlevet på markedet
RCR 18 — SMV'er, der anvender 
inkubationstjenester et år efter, at 
inkubatoren er etableret

RCO 101 — SMV'er, der investerer i 
udvikling af færdigheder

RCR 97 — Lærepladser, der har modtaget 
støtte i SMV'er
RCR 98 — SMV-personale, der har 
afsluttet erhvervsrettet efteruddannelse 
(efter type af færdigheder: tekniske, 
ledelsesmæssige, iværksætteri, grønne, 
andet)

RCO 22 — Yderligere 
produktionskapacitet til vedvarende energi 
(heraf: elektricitet, varme)

RCR 31 — Samlet produceret vedvarende 
energi (heraf: elektricitet, varme)

RCR 32 — Vedvarende energi: Kapacitet, 
der er tilsluttet nettet (drift)
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RCO 34 — Yderligere kapacitet til 
genanvendelse af affald

RCR 46 — Befolkningsandel med adgang 
til faciliteter til genanvendelse af affald og 
små affaldshåndteringssystemer
RCR 47 — Genanvendt affald
RCR 48 — Genanvendt affald brugt som 
råvarer
RCR 49 — Genvundet affald

RCO 38 — Arealer af rehabiliterede 
landområder

RCR 50 — Befolkningsandel omfattet af 
foranstaltninger vedrørende luftkvalitet

RCO 39 — Installering af systemer til 
overvågning af luftforurening

RCR 52 — Rehabiliterede landområder 
anvendt til grønne områder, socialt 
boligbyggeri, økonomiske aktiviteter eller 
kommunale aktiviteter

for deltagere 3 , 4 : for deltagere6:
RCO 200 — arbejdsløse, herunder 
langtidsledige

RCR 200 — deltagere, der er jobsøgende 
umiddelbart efter deltagelsen

RCO 201 — langtidsledige RCR 201 — deltagere, der er i uddannelse 
umiddelbart efter deltagelsen

RCO 202 — erhvervsinaktive RCR 202 — deltagere, der opnår formelle 
kvalifikationer umiddelbart efter 
deltagelsen

RCO 203 — beskæftigede, herunder 
selvstændige erhvervsdrivende

RCR 203 — deltagere, der kommer i 
arbejde, herunder som selvstændige 
erhvervsdrivende, umiddelbart efter 
deltagelsen

RCO 204 — under 30 år

RCO 205 — over 54 år

RCO 206 — med sekundæruddannelse på 
første trin eller lavere (ISCED 0-2)*

RCO 207 — med sekundæruddannelse på 
andet trin (ISCED 3) eller postsekundær 
uddannelse (ISCED 4)

RCO 208 — med tertiæruddannelse 
(ISCED 5-8)

RCO 209 — samlet antal deltagere5

__________________
3. Alle output- og resultatindikatorer for deltagere skal indberettes.
4. Alle personoplysninger skal opdeles efter køn (mand, kvinde, ikke-binær). Hvis visse 
resultater ikke er mulige, er det ikke nødvendigt at indsamle og indberette data for disse 
resultatindikatorer. Når der indsamles data fra registre, behøver medlemsstaterne ikke at 



PE652.410v01-00 108/110 AM\1205745DA.docx

DA

tilpasse sig definitioner, der er vedtaget i fællesskab, og de kan anvende nationale 
definitioner.
5. Beregnes automatisk på grundlag af de fælles outputindikatorer vedrørende 
beskæftigelsesstatus.
6. Alle persondata skal opdeles efter køn. Hvis visse resultater ikke er mulige, er det ikke 
nødvendigt at indsamle og indberette data for disse resultatindikatorer. Når der indsamles data 
fra registre, behøver medlemsstaterne ikke at tilpasse sig definitioner, der er vedtaget i 
fællesskab, og de kan anvende nationale definitioner.

Ændringsforslag

Output udgår
RCO 01 — Virksomheder, der har 
modtaget støtte (herunder: 
mikrovirksomheder, små, mellemstore og 
store virksomheder)

udgår

RCO 02 — Virksomheder, der har 
modtaget støtte i form af tilskud

udgår

RCO 03 — Virksomheder, der har 
modtaget støtte i form af finansielle 
instrumenter

udgår

RCO 04 — Virksomheder, der har 
modtaget ikke-finansiel støtte

udgår

RCO 05 — Nystartede virksomheder, der 
har modtaget støtte

udgår

RCO 10 — Virksomheder, der samarbejder 
med forskningsinstitutioner

udgår

RCO 120 — Virksomheder, der ydes støtte 
til med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

udgår

RCO 13 — Digitale tjenester og produkter, 
der er udviklet til virksomheder

udgår

RCO 15 — Etableret inkubationskapacitet udgår

RCO 101 — SMV'er, der investerer i 
udvikling af færdigheder

udgår

RCO 22 — Yderligere 
produktionskapacitet til vedvarende energi 

udgår
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(heraf: elektricitet, varme)

RCO 34 — Yderligere kapacitet til 
genanvendelse af affald

udgår

RCO 38 — Arealer af rehabiliterede 
landområder

udgår

RCO 39 — Installering af systemer til 
overvågning af luftforurening

udgår

for deltagere 3 , 4 : udgår
RCO 200 — arbejdsløse, herunder 
langtidsledige

udgår

RCO 201 — langtidsledige udgår
RCO 202 — erhvervsinaktive udgår
RCO 203 — beskæftigede, herunder 
selvstændige erhvervsdrivende

udgår

RCO 204 — under 30 år udgår
RCO 205 — over 54 år udgår
RCO 206 — med sekundæruddannelse på 
første trin eller lavere (ISCED 0-2)*

udgår

RCO 207 — med sekundæruddannelse på 
andet trin (ISCED 3) eller postsekundær 
uddannelse (ISCED 4)

udgår

RCO 208 — med tertiæruddannelse 
(ISCED 5-8)

udgår

RCO 209 — samlet antal deltagere5 udgår
__________________
3. Alle outputindikatorer for deltagere skal indberettes.
4. Alle personoplysninger skal opdeles efter køn (mand, kvinde, ikke-binær). Når der 
indsamles data fra registre, behøver medlemsstaterne ikke at tilpasse sig definitioner, der er 
vedtaget i fællesskab, og de kan anvende nationale definitioner.
5. Beregnes automatisk på grundlag af de fælles outputindikatorer vedrørende 
beskæftigelsesstatus.

Or. en
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Begrundelse

Resultatindikatorer afhænger ikke kun af interventionerne, men også af andre faktorer. 
Derfor bør alle resultatindikatorer fjernes fra bilag III.


