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Ändringsförslag 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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Investeringar i miljövänlig 
multimodal rörlighet i städer och 
alternativa transportbränslen som 
påskyndar omställningen till utsläppsfri 
rörlighet.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Investeringar i naturbaserade 
projekt för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 318
Elena Kountoura

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Investeringar för att ta itu med 
energifattigdom och förnybar energi till 
överkomliga priser genom lokala 
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energisamhällen.

Or. en

Ändringsförslag 319
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Andris 
Ameriks
för S&D-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 320
Miriam Dalli, Nicolás González Casares

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) Investeringar för att förbättra den 
giftfria cirkulära ekonomin, bl.a. genom 
åtgärder för att förebygga och reducera 
avfall, resurseffektivitet, återanvändning, 
reparation och materialåtervinning.

Or. en

Ändringsförslag 321
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) Investeringar för att förbättra den 
cirkulära ekonomin genom åtgärder för att 
förebygga och reducera avfall, 
resurseffektivitet, återanvändning, 
reparation och materialåtervinning.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Investeringar i den miljömässiga 
omvandlingen av sektorer som är 
ekonomiskt relevanta för regioner i 
omställning, såsom turism eller jordbruk.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Investeringar i projekt för att 
bekämpa energifattigdom och öka 
energieffektiviteten i de regioner som 
drabbats mest.



PE652.410v01-00 6/109 AM\1205745SV.docx

SV

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Investeringar i 
transportinfrastruktur som underlättar 
ekonomisk utveckling och skapandet av 
arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 325
András Gyürk, Edina Tóth

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk.

Or. en

Motivering

Kärnkraft är – vid sidan om tekniken för förnybar energi – avgörande för minskningen av 
energisektorns koldioxidutsläpp. För närvarande står kärnenergin för 50 % av 
utsläppsminskningarna i energisektorn i EU. På grundval av principen om teknikneutralitet 
behöver vi alla lämpliga lösningar som finns för att uppnå en klimatneutral ekonomi.

Ändringsförslag 326
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Investeringar i utfasningen av 
fossila bränslen i transportsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare.

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare, med fokus på kompetens 
och kvalifikationer som är förenliga med 
omställningen till en hållbar och digital 
ekonomi och en grön ekonomi.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare.

h) Kompetenshöjning, omskolning 
och så kallad ”out-skilling” (omskolning 
av uppsagda arbetstagare för nya 
arbetstillfällen) av arbetstagare och 
egenföretagare vars verksamhet har 
drabbats till följd av genomgripande 
strukturförändringar.

Or. en
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Ändringsförslag 329
Miriam Dalli, Nicolás González Casares

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare.

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare, inklusive egenföretagare, 
oavsett typ av anställning eller sektor.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare.

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare och arbetssökande i 
riktning mot sektorn för en grön ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 331
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare.

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare samtidigt som man strävar 
efter att uppnå ett jämställdhetsperspektiv.
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Or. en

Ändringsförslag 332
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Kompetenshöjning och omskolning 
av arbetstagare.

h) Utveckling av ny kompetens, 
kompetenshöjning och omskolning av 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Utveckling av den sociala 
infrastruktur som behövs för att stödja 
tillträdet till arbetsmarknaden, social 
delaktighet och ett aktivt åldrande.

Or. en

Motivering

Alla investeringar som rör arbetsmarknad och utbildning kan inte utvecklas utan lämplig 
infrastruktur.  Social infrastruktur för utbildningsmässig, hälsorelaterad och social utveckling 
kan spela en viktig roll i de territorier som får stöd för en rättvis omställning på grund av de 
höga sociala kostnaderna för omställningen på regional nivå.

Ändringsförslag 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
för S&D-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 335
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Stöd i arbetssökandet. i) Stöd i arbetssökandet och 
yrkesvägledning.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Stöd i arbetssökandet. i) Stöd och färdighetsutbildning i 
arbetssökandet.

Or. en

Ändringsförslag 337
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Mohammed 
Chahim, Josianne Cutajar, Andris Ameriks
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för S&D-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande.

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande, med särskild tonvikt på 
kvinnor och arbetstagare som håller på 
att omskola sig. Mobilitetsstipendier bör 
inkluderas för arbetstagare som behöver 
flytta för att börja ett nytt jobb.

Or. en

Motivering

Omställningen kommer att skapa fler arbetstillfällen inom EU, men dessa nya arbetstillfällen 
kan finnas i andra regioner eller kräva andra färdigheter. Man måste investera kraftigt i 
humankapital med strategier som gör arbetstagarna mer rörliga på arbetsmarknaden, så att 
hög arbetslöshet kan undvikas i vissa särskilt hårt drabbade regioner.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande.

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande, inklusive inkomststöd för 
arbetstagare som håller på att omskola sig 
och mobilitetsstipendier för arbetstagare 
som behöver flytta för att börja ett nytt 
jobb.

Or. en

Ändringsförslag 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



PE652.410v01-00 12/109 AM\1205745SV.docx

SV

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande.

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande, särskilt kvinnor och utsatta 
grupper.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Aktiv inkludering av 
arbetssökande.

j) Aktiv inkludering av arbetssökande 
och stöd till förtidspensionering.

Or. en

Ändringsförslag 341
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Aktiv inkludering av arbetssökande. j) Utbildning och aktiv inkludering 
av arbetssökande.

Or. en

Ändringsförslag 342
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 343
Sandra Pereira

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De verksamheter som anges i punkt 2 ska 
främja startande av nya företag, 
omställning av befintliga strukturer och 
omskolning av arbetstagare för att inte 
sysselsättningen ska påverkas strukturellt 
i de regioner vars industri och produktion 
måste ställas om radikalt.

Or. pt

Ändringsförslag 344
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet som avses i leden a–g ska 
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endast vara stödberättigande om den 
anses vara miljömässigt hållbar i enlighet 
med artikel [] i förordning.../... 
[förordningen om taxonomi].

Or. en

Ändringsförslag 345
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Dessutom kan FRO, inom de områden som 
utses till stödområden i enlighet med 
artikel 107.3 a och c i EUF-fördraget och i 
överensstämmelse med unionens regler 
för statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget, stödja produktiva 
investeringar i andra företag än små och 
medelstora företag, förutsatt att sådana 
investeringar uppfyller de kriterier som 
anges i [artiklarna] förordning (EU) .../... 
[förordningen om taxonomi] och förutsatt 
att sådana företag ger offentlig tillgång 
till en tydlig bindande plan i linje med 
målet om klimatneutralitet till 2040 eller 
tidigare och annan relevant information 
på grundval av mallar som ska utarbetas 
av kommissionen. Sådana investeringar 
ska godkännas av kommissionen som en 
del av den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 h och i. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Dessutom kan FRO, inom de områden som 
utses till stödområden i enlighet med 
artikel 107.3 a och c i EUF-fördraget, 
stödja produktiva investeringar i andra 
företag än små och medelstora företag, 
förutsatt att sådana investeringar har 
godkänts som en del av den territoriella 
planen för en rättvis omställning på 
grundval av de uppgifter som krävs enligt 
artikel 7.2 h. Sådana investeringar ska 
endast vara stödberättigande när de är 
nödvändiga för genomförandet av den 
territoriella planen för en rättvis 
omställning och när de bidrar till 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi och inte leder till omplacering i 
enlighet med artikel 60 i förordning 
nr.../... [förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och, för 
industriverksamhet som omfattas av ETS, 
om de inte bidrar till att öka vinsterna 
från handeln med utsläppsrätter.

Or. en

Ändringsförslag 347
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kan FRO, inom de områden som 
utses till stödområden i enlighet med 
artikel 107.3 a och c i EUF-fördraget, 
stödja produktiva investeringar i andra 

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

företag än små och medelstora företag, 
förutsatt att sådana investeringar har 
godkänts som en del av den territoriella 
planen för en rättvis omställning på 
grundval av de uppgifter som krävs enligt 
artikel 7.2 h. Sådana investeringar ska 
endast vara stödberättigande när de är 
nödvändiga för genomförandet av den 
territoriella planen för en rättvis 
omställning och, för industriverksamhet 
som omfattas av ETS, om de inte bidrar 
till att öka vinsterna från handeln med 
utsläppsrätter.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Dessutom kan FRO, inom respektive 
territorium, stödja produktiva 
investeringar i andra företag än små och 
medelstora företag, förutsatt att sådana 
investeringar har inkluderats i den 
territoriella planen för en rättvis 
omställning enligt vad som är nödvändigt 
för energiomställningen, på grundval av 
de uppgifter som krävs enligt artikel 7.2 h.

Or. en

Ändringsförslag 349
Beata Szydło
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för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Dessutom kan FRO, inom de områden som 
utses till stödområden i enlighet med 
artikel 107.3 a och c i EUF-fördraget, 
stödja produktiva investeringar i andra 
företag än små och medelstora företag, 
förutsatt att sådana investeringar har 
godkänts som en del av den territoriella 
planen för en rättvis omställning på 
grundval av de uppgifter som krävs enligt 
artikel 7.2 h. Sådana investeringar ska 
endast vara stödberättigande när de är 
nödvändiga för genomförandet av den 
territoriella planen för en rättvis 
omställning och inte leder till omplacering 
i enlighet med artikel 60 i förordning 
nr.../... [förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

artikel 7.2 h. Sådana investeringar ska 
endast vara stödberättigande när de är 
nödvändiga för genomförandet av den 
territoriella planen för en rättvis 
omställning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Dessutom kan FRO, inom de territorier 
som anges i artikel 1.1, stödja produktiva 
investeringar i andra företag än små och 
medelstora företag, förutsatt att sådana 
investeringar har godkänts som en del av 
den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 h. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 352
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 - stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FRO får också stödja investeringar för att 
minska utsläppen av växthusgas från de 

FRO får också stödja investeringar för att 
minska utsläppen av växthusgas från de 
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verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG, förutsatt att sådana 
investeringar har godkänts som en del av 
den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 i. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG, förutsatt att: sådana 
investeringar uppfyller de kriterier som 
anges i [artiklarna] förordning (EU) .../... 
[förordningen om taxonomi] och förutsatt 
att sådana företag ger offentlig tillgång 
till en tydlig bindande plan i linje med 
målet om klimatneutralitet till 2040 eller 
tidigare och annan relevant information 
på grundval av mallar som ska utarbetas 
av kommissionen. Sådana investeringar 
ska godkännas av kommissionen som en 
del av den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 i. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 - stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FRO får också stödja investeringar för att 
minska utsläppen av växthusgas från de 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG, förutsatt att sådana 
investeringar har godkänts som en del av 
den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 i. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

FRO får också stödja investeringar för att 
minska utsläppen av växthusgas från de 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG, förutsatt att sådana 
investeringar har godkänts som en del av 
den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 i. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning och inte ger 
upphov till dödviktseffekter i form av 
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ytterligare vinster som 
industrianläggningarna gör inom ramen 
för ETS.

Or. en

Ändringsförslag 354
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 - stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FRO får också stödja investeringar för att 
minska utsläppen av växthusgas från de 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG, förutsatt att sådana 
investeringar har godkänts som en del av 
den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 i. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning.

FRO får också stödja investeringar för att 
minska utsläppen av växthusgas från de 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG, förutsatt att sådana 
investeringar har godkänts som en del av 
den territoriella planen för en rättvis 
omställning på grundval av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 7.2 i. Sådana 
investeringar ska endast vara 
stödberättigande när de är nödvändiga för 
genomförandet av den territoriella planen 
för en rättvis omställning och om de inte 
bidrar till att öka vinsterna från handeln 
med utsläppsrätter.

Or. en

Ändringsförslag 355
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter för att utarbeta 
mallar som närmare anger innehållet i 
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och presentationen av den information 
som ska lämnas i enlighet med artikel 4.2.

Or. en

Ändringsförslag 356
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Verksamhet som inte får omfattas av stöd
FRO ska inte stödja följande typer av 
verksamhet:
a) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk.
b) Tillverkning, bearbetning och 
utsläppande på marknaden av tobak och 
tobaksvaror.
c) Företag i svårigheter enligt 
definitionen i artikel 2.18 i 
kommissionens förordning (EU) nr 
651/201416.
d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen.
e) Investeringar i 
bredbandsinfrastruktur i områden med 
minst två likvärdiga bredbandsnät.
__________________
16 Kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 358
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk.

utgår

Or. en

Motivering

Kärnkraft är – vid sidan om tekniken för förnybar energi – avgörande för minskningen av 
energisektorns koldioxidutsläpp. För närvarande står kärnenergin för 50 % av 
utsläppsminskningarna i energisektorn i EU. På grundval av principen om teknikneutralitet 
behöver vi alla lämpliga lösningar som finns för att uppnå en klimatneutral ekonomi, och 
därför får kärnenergi inte uteslutas från stöd.

Ändringsförslag 359
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk, Robert Roos, Rob Rooken

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 360
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk.

a) Avveckling, underhåll eller 
anläggande av kärnkraftverk samt 
hantering eller lagring av kärnavfall.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avveckling eller anläggande av 
kärnkraftverk.

a) Avveckling av kärnkraftverk.

Or. en

Motivering

Enligt bestämmelserna i artikel 1 och artikel 2 c i Euratomfördraget ska kärnkraftverk 
utvecklas. I artikel 106a.3 i Euratomfördraget klargörs att Euratomfördraget har samma 
status som EU-fördraget och EUF-fördraget när det gäller unionens primärrätt.



PE652.410v01-00 24/109 AM\1205745SV.docx

SV

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Investeringar som hämmar 
utvecklingen och användningen av 
koldioxidsnåla alternativ eller som leder 
till verksamhet som senare kommer att 
vara beroende av subventioner för att 
drivas på ett stabilt och hållbart sätt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Verksamhet eller investeringar 
som inte är i linje med EU:s taxonomi för 
hållbar finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 364
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företag i svårigheter enligt utgår
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definitionen i artikel 2.18 i 
kommissionens förordning (EU) nr 
651/201416.
__________________
16 Kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 365
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Investeringar som inte säkerställer 
anständigt arbete i fråga om löner och 
balans mellan arbete och privatliv på 
grundval av kollektivavtal och 
kollektivförhandlingar.

Or. pt

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen, med 
undantag för investeringar som syftar till 
att skifta från koleldade kraftverk till små, 
flexibla gaskraftverk för att säkerställa 
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omställningen till klimatneutralitet.

Or. en

Motivering

I vissa utvalda FRO-territorier är de största arbetsgivarna och energiproducenterna de 
koleldade kraftverken. För att bibehålla antalet arbetstillfällen, parallellt med minskningen 
av växthusgasutsläppen, och säkerställa GW-energiproduktion om förnybar energi inte är 
tillgänglig, är det viktigt att de koleldade kraftverkens omställning till kraftverk för naturgas 
omfattas av FRO. Det är ett nödvändigt mellansteg i riktning mot klimatneutralitet, eftersom 
det kommer att ta hänsyn till geografiska begränsningar, systemprestanda och ger en viss 
balans med Eruf som stöder investeringar med koppling till gasbaserade värmesystem.

Ändringsförslag 367
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fasta fossila bränslen, med 
undantag för sådana som används som en 
del av projekt för ren kolteknik eller 
vätgasteknik.

Or. en

Ändringsförslag 368
Elena Kountoura

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen, med 
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undantag för investeringar i 
fjärrvärmesystem i kolregioner i 
omställning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av fossila bränslen, inbegripet 
nedmontering av anläggningar eller 
minskning av deras kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 370
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Investeringar i fossila bränslen är inte förenligt med en rättvis omställning, eftersom det höjer 
de totala kostnaderna för en omställning genom att blockera investeringar som skulle göra 
det möjligt för regioner att ta språnget mot fullständig klimatneutralitet. Det stärker också 
inlåsningen av infrastruktur för fossila bränslen och är ologiskt med tanke på att syftet med 
omställningsmedlen är att stödja omställningen från fossila bränslen till klimatneutralitet. 
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Det är av avgörande betydelse att ett sådant undantag inbegriper naturgas, eftersom den inte 
kan betraktas som ett omställningsbränsle när man beaktar tiden för att återvinna 
investeringskostnaderna samt utsläppen under hela livstiden (inklusive metanläckage).

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 373
Paolo Borchia
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 374
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Andris Ameriks
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Investeringar i 
bredbandsinfrastruktur i områden med 
minst två likvärdiga bredbandsnät.

e) Produktiva investeringar i andra 
företag än små och medelstora företag, 
vilket innebär att arbetstillfällen, kapital 
och produktionsprocesser överförs från 
en medlemsstat till en annan.

Or. en

Motivering

FRO bör inte leda till omlokalisering av ekonomisk verksamhet.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Verksamhet eller investeringar 
som leder till inlåsning i tillgångar som är 
skadliga för unionens klimat- och 
miljömål med tanke på deras livstid.
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Or. en

Ändringsförslag 376
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Investeringar i anläggningar för 
hantering av restavfall.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Investeringar som rör försvar av 
vapenindustrin.

Or. en

Ändringsförslag 378
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Verksamhet som rör planering av 
ny utvinning av fossila bränslen eller 
torvproduktion, inbegripet 
återupptagande av verksamheten i 
tillfälligt nedlagda 
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utvinningsanläggningar i den Nuts 2-
region där territoriet är beläget, under 
programmets löptid.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Produktiva investeringar i andra 
företag än små och medelstora företag, 
vilket innebär att arbetstillfällen, kapital 
och produktionsprocesser överförs från 
en medlemsstat till en annan.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ec) Investeringar som skulle leda till 
ohållbar användning av biomassa från 
alla källor.

Or. en

Ändringsförslag 381
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica
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Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avvikelse från artikel 5 d och efter 
kommissionens godkännande ska 
investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring eller 
förbränning av naturgas stödjas av FRO 
på följande kumulativa villkor:
– Investeringarna är för eftermodifiering 
och/eller ersättning av befintlig mer 
koldioxidintensiv infrastruktur.
– Den infrastruktur som får stöd är 
synergistisk med produktionskapacitet av 
förnybar och annan koldioxidneutral 
energi.
Undantaget får endast användas och 
beviljas för tillämpning under 
omställningsperioden fram till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 382
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Andris Ameriks
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FRO-medlen ska öronmärkas för de 
regionkategorier där de berörda 
territorierna är belägna, på grundval av de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som upprättats i enlighet med 
artikel 7 och som godkänts av 
kommissionen som en del av ett program 
eller en programändring. De öronmärkta 
medlen ska utgöra ett eller flera särskilda 
program eller en eller flera prioriteringar 
inom ett program.

FRO-medlen ska öronmärkas för de 
regionkategorier där de berörda 
territorierna är belägna, på grundval av de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som upprättats i enlighet med 
artikel 7 och som godkänts av 
kommissionen som en del av ett program 
eller en programändring. De öronmärkta 
medlen ska utgöra ett eller flera särskilda 
program eller en eller flera prioriteringar 
inom ett program. Kommissionen ska 
endast godkänna program om urvalet av 
territorier som påverkas mest negativt av 
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omställningsprocessen och som ingår i 
relevant territoriell plan för en rättvis 
omställning är vederbörligen motiverat 
och om den relevanta territoriella planen 
för en rättvis omställning är förenlig med 
den berörda medlemsstatens nationella 
energi- och klimatplan och långsiktiga 
strategi samt landsrapport inom den 
europeiska planeringsterminen. 

Or. en

Ändringsförslag 383
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FRO-medlen ska öronmärkas för de 
regionkategorier där de berörda 
territorierna är belägna, på grundval av de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som upprättats i enlighet med 
artikel 7 och som godkänts av 
kommissionen som en del av ett program 
eller en programändring. De öronmärkta 
medlen ska utgöra ett eller flera särskilda 
program eller en eller flera prioriteringar 
inom ett program.

FRO-medlen ska öronmärkas för de 
regionkategorier där de berörda 
territorierna är belägna, på grundval av de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som upprättats i enlighet med 
artikel 7 och som godkänts av 
kommissionen som en del av ett program 
eller en programändring. De öronmärkta 
medlen ska utgöra ett eller flera särskilda 
program eller en eller flera prioriteringar 
inom ett program. Medlen ska fördelas till 
de sektorer som påverkas mest av 
omställningen till klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 384
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FRO-medlen ska öronmärkas för de FRO-medlen ska öronmärkas för de 
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regionkategorier där de berörda 
territorierna är belägna, på grundval av de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som upprättats i enlighet med 
artikel 7 och som godkänts av 
kommissionen som en del av ett program 
eller en programändring. De öronmärkta 
medlen ska utgöra ett eller flera särskilda 
program eller en eller flera prioriteringar 
inom ett program.

regionkategorier där de berörda 
territorierna är belägna, med prioritet för 
de minst utvecklade regionerna inom 
ramen för sammanhållningspolitiken och 
på grundval av de territoriella planer för en 
rättvis omställning som upprättats i 
enlighet med artikel 7 och som godkänts av 
kommissionen som en del av ett program 
eller en programändring. De öronmärkta 
medlen ska utgöra ett eller flera särskilda 
program eller en eller flera prioriteringar 
inom ett program.

Or. pt

Ändringsförslag 385
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 386
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 - stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I linje med sitt åtagande att säkerställa 
uppnåendet av klimatneutralitet i hela 
unionen ska kommissionen endast 
godkänna program om urvalet av territorier 
som påverkas mest negativt av 
omställningsprocessen och som ingår i 
relevant territoriell plan för en rättvis 
omställning är vederbörligen motiverat och 
om den relevanta territoriella planen för en 
rättvis omställning är förenlig med den 
berörda medlemsstatens nationella energi- 
och klimatplan samt stakar ut en tydlig 
väg mot utfasningen av fossila bränslen 
så tidigt som möjligt, inbegripet ett datum 
före 2030 för utfasningen av kol, i 
förekommande fall.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att stärka kommissionens roll som en institution som agerar i 
hela unionens intresse. När kommissionen fattar beslut om FRO-programmen måste den 
vägledas av unionens strategiska långsiktiga intresse att omvandla Europa till en 
klimatneutral kontinent. Försöken att försvaga kommissionens roll skulle undergräva 
uppnåendet av detta strategiska mål.

Ändringsförslag 387
Elena Kountoura

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska endast godkänna 
program om urvalet av territorier som 
påverkas mest negativt av 
omställningsprocessen och som ingår i 
relevant territoriell plan för en rättvis 
omställning är vederbörligen motiverat och 
om den relevanta territoriella planen för en 
rättvis omställning är förenlig med den 
berörda medlemsstatens nationella energi- 
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och klimatplan. och klimatplan. Kommissionen ska endast 
tilldela 50 % av de nationella anslagen till 
de medlemsstater som ännu inte har 
fastställt ett nationellt mål för 
klimatneutralitet för 2050. De 
kvarvarande 50 % ska göras tillgängliga 
så snart detta mål fastställts.

Or. en

Ändringsförslag 388
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 - stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska endast godkänna 
program om urvalet av territorier som 
påverkas mest negativt av 
omställningsprocessen och som ingår i 
relevant territoriell plan för en rättvis 
omställning är vederbörligen motiverat och 
om den relevanta territoriella planen för en 
rättvis omställning är förenlig med den 
berörda medlemsstatens nationella energi- 
och klimatplan och långsiktiga strategi 
samt EU:s klimatlag [2020/...].

Or. en

Ändringsförslag 390
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 391
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Prioriteringen eller prioriteringarna 
inom FRO ska omfatta de FRO-medel som 
består av hela eller delar av FRO-anslaget 
till medlemsstaterna samt de medel som 
överförts i enlighet med artikel [21a] i 
förordning (EU) [new CPR].

Or. en

Motivering

Att tillgången till FRO-anslag villkoras av främst en begränsning av utnyttjandet av Eruf-
medel och ESF+-medel undergräver målet med FRO som är att bidra till en rättvis 
energiomställning.

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Programmen eller prioriteringarna 
inom FRO ska finansieras av de FRO-
medel som består av hela eller delar av 
FRO-anslaget till medlemsstaterna samt de 
medel som överförts i enlighet med artikel 
[21.1] i förordning (EU) [new CPR].

Or. en
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Ändringsförslag 393
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Dan Nica, Nicolás González 
Casares, Andris Ameriks
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Prioriteringen eller prioriteringarna 
inom FRO ska omfatta de FRO-medel som 
består av hela eller delar av FRO-anslaget 
till medlemsstaterna samt på frivillig basis 
de medel som överförts i enlighet med 
artikel [21a] i förordning (EU) [new CPR].

Or. en

Motivering

För att undvika att regioner som är beroende av sammanhållningsmedel men inte har stora 
koldioxidutsläpp med sina anslag ska bidra till mer utvecklade regioner som är i färd med att 
minska sina koldioxidutsläpp. Man bör inte gå tvärt emot målet med sammanhållningsmedlen 
som är att mindre utvecklade regioner ska få stöd för att minska de regionala skillnaderna.

Ändringsförslag 394
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Prioriteringen eller prioriteringarna 
inom FRO ska omfatta de FRO-medel som 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 395
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stödberättigade projekt som 
finansieras inom ramen för FRO och som 
bidrar till det särskilda målet i artikel 2 
kan finansieras med 10 procentenheter 
högre än de medfinansieringssatser som 
gäller för den region i vilken det 
territorium eller de territorier som anges i 
de territoriella planerna för en rättvis 
omställning ligger.

Or. en

Ändringsförslag 396
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

De områden och prioriteringar för 
investeringar som kommissionen fastställt 
i bilaga D till landsrapporterna för 2020 
bör vara vägledande, men inte sätta 
gränser för, medlemsstaternas förslag på 
områden för FRO-stöd.

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 397
Patrizia Toia, Dan Nica

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som direkt eller 
indirekt påverkas mest negativt, sett till de 
ekonomiska och sociala konsekvenserna av 
omställningen på lång och kort sikt, 
särskilt vad gäller de förväntade förlusterna 
av arbetstillfällen kopplade till produktion 
och användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten och omställningen 
till alternativ industriverksamhet i de 
sektorer där industrins slutprodukter inte 
är förenliga med målet om 
koldioxidneutralitet.

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 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
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga nationella och regionala 
myndigheterna för de berörda territorierna, 
utarbeta en eller flera territoriella planer för 
en rättvis omställning, som omfattar ett 
eller flera berörda territorier som motsvarar 
nivå 3 i den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten. Relevanta 
myndigheter och intressenter bör vara 
aktivt involverade i alla faser, såväl  
utarbetande och urval som 
genomförande.

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 399
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda territorierna, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, vilka kan utgöra en del av 
eller motsvara högre nivåer som nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som påverkas mest 
negativt, sett till de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av omställningen, särskilt 
vad gäller de förväntade förlusterna av 
arbetstillfällen kopplade till produktion och 
användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten eller omställningen 
till alternativ industriverksamhet i de 
sektorer vars produkter påverkas av 
omställningen till ett klimatneutralt EU.

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 400
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 401
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de behöriga regionala och lokala 
myndigheterna och övriga i punkt 3 
angivna intressenter, utarbeta en eller flera 
territoriella planer för en rättvis 
omställning, som omfattar ett eller flera 
berörda territorier som motsvarar nivå 3 i 
den gemensamma nomenklatur för 
statistiska territoriella enheter (nedan 
kallade Nuts 3-regioner) som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr1059/2003, ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 
868/201417 eller delar av dessa territorier, i 
enlighet med mallen i bilaga II. Dessa 
territorier ska vara de som behöver extra 
stöd för att klara de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna av omställningen, 
särskilt vad gäller de förväntade förlusterna 
av arbetstillfällen kopplade till produktion 
och användning av fossila bränslen samt 
omvandlingsbehovet i 
produktionsprocesserna i de industriella 
anläggningar som har den högsta 
växthusgasintensiteten.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 402
Sandra Pereira
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. pt

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 404
Paolo Borchia
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 406
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 1. Medlemsstaterna ska, tillsammans 



AM\1205745SV.docx 51/109 PE652.410v01-00

SV

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 407
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral ekonomi, inklusive en 
tidsplan för viktiga steg i omställningen 

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral, miljömässigt hållbar, 
mycket resurs- och energieffektiv cirkulär 
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som är förenliga med den senaste 
versionen av den nationella energi- och 
klimatplanen.

ekonomi som helt bygger på förnybar 
energi senast 2040 eller tidigare och en 
tidsplan för viktiga steg i omställningen, 
inklusive en tidsplan med delmål som 
syftar till att fasa ut kolkraftverk senast 
2030 där kol används och ett tydligt 
datum för utfasning av samtliga fossila 
bränslen i linje med den senaste versionen 
av den nationella energi- och klimatplanen.

Or. en

Motivering

En rättvis omställning bör kopplas till en tydlig färdriktning för utfasning av fossila bränslen. 
Den mest överhängande ambitionen är att fasa ut kol till 2030.

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell och 
regional nivå för att uppnå EU:s 
klimatmål för 2030 enligt den europeiska 
klimatlagen och en klimatneutral ekonomi 
senast 2050, inklusive en tidsplan för 
viktiga steg i omställningen som är 
förenliga med den senaste versionen av den 
nationella energi- och klimatplanen samt 
rapporten om den europeiska 
planeringsterminen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) En detaljerad beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral ekonomi senast 2050, 
inklusive en tidsplan för utfasning av 
fossilt bränsle och andra viktiga steg i 
omställningen som är förenliga med den 
senaste versionen av den nationella energi- 
och klimatplanen samt EU:s klimatlag 
[2020/...].

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 411
Pilar del Castillo Vera

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 412
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral ekonomi senast 2050, 
inklusive en tidsplan för viktiga steg i 
omställningen som är förenliga med den 
senaste versionen av den nationella energi- 
och klimatplanen samt den långsiktiga 
strategin.

Or. en

Ändringsförslag 413
Elena Kountoura

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral ekonomi, inklusive en 
tidsplan för viktiga steg i omställningen 

a) En detaljerad beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral ekonomi senast 2050, 
inklusive en tidsplan för viktiga steg i 
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som är förenliga med den senaste 
versionen av den nationella energi- och 
klimatplanen.

omställningen som är förenliga med den 
senaste versionen av den nationella energi- 
och klimatplanen.

Or. en

Ändringsförslag 414
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) En beskrivning av 
omställningsprocessen på nationell nivå till 
en klimatneutral ekonomi som är förenlig 
med den senaste versionen av den 
nationella energi- och klimatplanen.

Or. en

Ändringsförslag 415
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 416
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 417
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) En bedömning av övriga 
försvårande faktorer som måste beaktas 
när man fastställer vilka  territorier som 
är hårdast drabbade, såsom arbetslöshet, 
avfolkning och tidigare 
omställningsförsök.

Or. en

Ändringsförslag 418
Patrizia Toia, Dan Nica

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man anger 
antalet arbetstillfällen som kan påverkas 
eller gå förlorade, antalet företag med 
avbruten verksamhet och förväntade 
inkomstförluster, utvecklingsbehoven samt 
de mål som ska uppnås senast 2030 i 
samband med omvandlingen eller 
nedläggningen i dessa territorier av 
växthusgasintensiv verksamhet eller 
industrier vars slutprodukter på längre 
sikt är oförenliga med målet om 
koldioxidneutralitet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi i EU senast 2050, 
där man anger antalet arbetstillfällen som 
kan påverkas eller gå förlorade, antalet 
företag med avbruten verksamhet, 
utvecklingsbehoven samt de mål som ska 
uppnås senast 2030 i samband med 
omvandlingen eller nedläggningen i dessa 
territorier av växthusgasintensiv 
verksamhet och industriell verksamhet 
med produkter som påverkas av 
omställningen till ett klimatneutralt EU.
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Or. en

Ändringsförslag 420
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man i detalj 
anger antalet arbetstillfällen som kan 
påverkas eller gå förlorade (både 
förväntade och historiskt), 
utvecklingsbehoven samt de mål som ska 
uppnås senast 2030 i samband med 
omvandlingen eller nedläggningen av 
växthusgasintensiv verksamhet i dessa 
territorier,  inklusive territorier av det slag 
som anges i artikel 174 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 421
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En bedömning av de 
omställningsproblem som de hårdast 
drabbade territorierna står inför, inklusive 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av en omställning till en 
klimatneutral ekonomi, där man anger 
antalet arbetstillfällen som kan påverkas 
eller gå förlorade, utvecklingsbehoven 

c) En bedömning av de 
omställningsproblem territorierna står inför 
som gör att de behöver extra stöd för 
omställningen, inklusive sociala, 
ekonomiska, miljömässiga och 
könsrelaterade konsekvenser av en 
omställning till en klimatneutral, mycket 
resurs- och energieffektiv cirkulär 
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samt de mål som ska uppnås senast 2030 i 
samband med omvandlingen eller 
nedläggningen av växthusgasintensiv 
verksamhet i dessa territorier.

ekonomi som helt bygger på förnybar 
energi, där man anger antalet 
arbetstillfällen som kan påverkas eller gå 
förlorade, utvecklingsbehoven samt de mål 
som ska uppnås senast 2030 i samband 
med omvandlingen eller nedläggningen av 
växthusgasintensiv verksamhet i dessa 
territorier.

Or. en

Ändringsförslag 422
Robert Hajšel, Tsvetelina Penkova, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 423
Sandra Pereira

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

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 424
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 425
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En bedömning av i vilken 
utsträckning användningen av teknik för 
förnybar energi kan skapa arbetstillfällen 
i de fastställda territorierna. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 427
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) En beskrivning av hur FRO-stödet 
förväntas bidra till hanteringen av de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi senast 2050.

Or. en

Ändringsförslag 429
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) En bedömning av planens 
förenlighet med andra nationella, regionala 
eller territoriella strategier och planer, 
särskilt strategier för ekonomisk och 
industriell förnyelse för att upprätthålla 
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produktionen och bevara eller höja 
sysselsättningsnivåerna.

Or. pt

Ändringsförslag 430
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 432
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos 
Zorrinho, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, 
Patrizia Toia
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 433
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) En beskrivning av 
deltagarprocessen under utarbetandet av 
planen. 

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En beskrivning av den typ av 
insatser som planeras och hur de förväntas 

g) En beskrivning av den typ av 
insatser som planeras, tidsplanen för 
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bidra till att mildra effekterna av 
omställningen.

insatserna och hur de förväntas bidra till 
att mildra de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga effekterna av omställningen 
på lokal, regional och (i förekommande 
fall) nationell nivå.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 436
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

en gapanalys som visar att de förväntade 
förlusterna av arbetstillfällen skulle 
överstiga det förväntade antalet nya 
arbetstillfällen om investeringen inte 
gjordes. I de fall stödet ges till industriell 
verksamhet som redan omfattas av 
systemet för handel med utsläppsrätter, en 
beskrivning av att stödet inte bidrar till att 
öka  vinsterna från systemet.

Or. en

Ändringsförslag 437
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 438
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
för S&D-gruppen

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 439
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) I de fall stöd ges till investeringar 
för att minska växthusgasutsläppen från 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG, en fullständig 
förteckning över sådana verksamheter som 
ska få stöd och belägg för att de bidrar till 
en omställning till en klimatneutral 
ekonomi på EU-nivå senast 2050 och att 
investeringarna leder till en betydande 
minskning av växthusgasutsläppen, så att 
dessa hamnar betydligt lägre än de 
relevanta riktmärken som fastställts för 
gratis tilldelning i enlighet med direktiv 
2003/87/EG, under förutsättning att 
investeringarna är nödvändiga för att 
skydda ett stort antal arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 441
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

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

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

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

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) I de fall stöd ges till investeringar i 
transportinfrastruktur, en förteckning 
över sådana verksamheter och en 
konsekvensstudie som visar den 
mobiliserade investeringsnivån samt 
förväntade arbetstillfällen till följd av den 
byggda infrastrukturen.

Or. en

Ändringsförslag 443
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) I de fall stöd ges för att under en 
övergångsperiod tillämpa teknik som 
syftar till minskade utsläpp av 
växthusgaser, en analys som visar 
fördelarna med bevarade arbetstillfällen 
jämfört med minskade utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 444
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Synergier och komplementaritet 
med andra unionsprogram och pelarna i 
mekanismen för en rättvis omställning för 

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

en rättvis omställning för att ta itu med de 
utvecklingsbehov som fastställts.

Or. en

Ändringsförslag 446
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De territoriella planerna för en 
rättvis omställning ska inte omfatta några 
investeringar i fossila bränslen och 
infrastruktur för kärnenergi.

Or. en

Motivering

Investeringar i fossila bränslen är inte förenligt med en rättvis omställning, eftersom det höjer 
de totala kostnaderna för en omställning genom att blockera investeringar som skulle göra 
det möjligt för regioner att ta språnget mot fullständig klimatneutralitet. Det stärker också 
inlåsningen av infrastruktur för fossila bränslen och är ologiskt med tanke på att syftet med 
omställningsmedlen är att stödja omställningen från fossila bränslen till klimatneutralitet. 
Det är av avgörande betydelse att ett sådant undantag inbegriper naturgas, eftersom den inte 
kan betraktas som ett omställningsbränsle när man beaktar tiden för att återvinna 
investeringskostnaderna samt utsläppen under hela livstiden (inklusive metanläckage).

Ändringsförslag 447
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Utarbetandet, utvecklingen och 
genomförandet av territoriella planer för en 
rättvis omställning ska ske med deltagande 
av alla relevanta intressenter, 
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omställning. näringslivets och arbetsmarknadens 
organisationer, företrädare för det civila 
samhället, experter, utbildnings- och 
forskningsinstitutioner, arbetsgivare, 
fackföreningar och lokalt förankrade 
organisationer i enlighet med artikel [6] i 
förordning (EU) [new CPR].

Or. en

Ändringsförslag 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
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Relevanta parter, däribland lokala 
och nationella myndigheter, 
arbetsmarknadsparter och intressenter i 
drabbade territorier i enlighet med artikel 
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omställning. [6] i förordning (EU) [new CPR] ska delta 
i utarbetandet och genomförandet av 
territoriella planer för en rättvis 
omställning.

Or. en

Ändringsförslag 450
Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Territoriella planer för en rättvis 
omställning ska, när så är möjligt, vara 
förenliga med de territoriella strategier som 
avses i artikel [23] i förordning (EU) [new 
CPR], med relevanta strategier för smart 
specialisering, de nationella energi- och 
klimatplanerna och den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter och andra relevanta 
strategier och program för bl.a. ren luft, 
rent stål, energifattigdom och 
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energiprosumenter.

Or. en

Ändringsförslag 452
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Territoriella planer för en rättvis 
omställning ska vara förenliga med de 
territoriella strategier som avses i artikel 
[23] i förordning (EU) [new CPR], med de 
klimatmål för 2030 och det mål om 
koldioxidneutralitet senast 2050 som 
avses i artikel 2 i den europeiska 
klimatlagen samt med relevanta strategier 
för smart specialisering, de nationella 
energi- och klimatplanerna och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Motivering

Eftersom FRO är integrerat i ramen för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 skapar detta 
ändringsförslag en koppling mellan den aktuella förordningen och klimatlagen, som är den 
förordning som förankrar målet om koldioxidneutralitet i EU-rätten.

Ändringsförslag 453
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Territoriella planer för en rättvis 
omställning ska vara förenliga med de 

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

territoriella strategier som avses i artikel 
[23] i förordning (EU) [new CPR], med 
relevanta strategier för smart 
specialisering, de nationella energi- och 
klimatplanerna, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, unionens åtagande 
enligt Parisavtalet och FN:s mål för 
hållbar utveckling.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 455
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE652.410v01-00 76/109 AM\1205745SV.docx

SV

klimatplanerna och den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter.

klimatplanerna och målen i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter.

Or. pt

Ändringsförslag 456
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är inte rättsligt bindande för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 457
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 458
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De territoriella planerna för en rättvis 
omställning, protokollen från mötena och 
besluten om urvalet av projekt och 
insatser ska offentliggöras. Utarbetandet 
och utvecklingen av de territoriella 
planerna för en rättvis omställning ska bli 
föremål för offentligt samråd.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De territoriella planerna för en 
rättvis omställning ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 460
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
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Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För outputindikatorer ska 
utgångsvärdet fastställas till noll. Delmålen 
för 2024 och målen för 2029 ska vara 
kumulativa. Målen får inte revideras efter 
det att en begäran om programändring 
som lämnats in i enlighet med artikel 
[14.2] i förordning (EU) [new CPR] har 
godkänts av kommissionen.

2. För outputindikatorer ska 
utgångsvärdet fastställas till noll. Delmålen 
för 2024 och målen för 2029 ska vara 
kumulativa.

Or. en

Ändringsförslag 461
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För outputindikatorer ska 
utgångsvärdet fastställas till noll. Delmålen 
för 2024 och målen för 2029 ska vara 
kumulativa. Målen får inte revideras efter 
det att en begäran om programändring som 
lämnats in i enlighet med artikel [14.2] i 
förordning (EU) [new CPR] har godkänts 
av kommissionen.

2. För outputindikatorer ska 
utgångsvärdet fastställas till noll. Målen för 
2029 ska vara kumulativa. Målen får inte 
revideras efter det att en begäran om 
programändring som lämnats in i enlighet 
med artikel [14.2] i förordning (EU) [new 
CPR] har godkänts av kommissionen.

Or. en

Motivering

Enligt förslaget ska outputindikatorer fastställas med delmål för 2024 och 2029. Om ett eller 
flera delmål inte uppnås till minst 65 % kommer bidraget från FRO att minskas. Frågan är 
huruvida det kommer att finnas mätbara resultat 2024.

Ändringsförslag 462
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
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Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 463
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 10 för att ändra bilaga III för att 
göra nödvändiga justeringar av 
förteckningen över de indikatorer som ska 
användas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 464
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski
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Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

På grundval av den slutliga 
prestationsrapporten för programmet får 
kommissionen göra finansiella 
korrigeringar i enlighet med artikel [98] i 
förordning (EU) [new CPR].

Or. en

Ändringsförslag 465
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 466
Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om kommissionen, på grundval av 
granskningen av den slutliga 
prestationsrapporten för programmet, drar 
slutsatsen att minst 75 % av det fastställda 
målet för FRO-medlen inte har uppnåtts för 
en eller flera av output- eller 
resultatindikatorerna, får den göra 
finansiella korrigeringar i enlighet med 
artikel [98] i förordning (EU) [new CPR] 
genom att minska stödet från FRO till den 
berörda prioriteringen i proportion till vad 
som uppnåtts.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Resultatindikatorer beror inte bara på insatserna utan även på andra faktorer. Alla 
hänvisningar till ”resultatindikatorer” i bilaga III bör strykas i överensstämmelse med detta 
ändringsförslag.

Ändringsförslag 469
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Utövande av delegeringen
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1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artikel 8.4 
ska ges till kommissionen tills vidare med 
verkan från och med [den dag då denna 
förordning träder i kraft].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 8.4 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 8.4 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 470
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 8.4 ska ges till 
kommissionen tills vidare med verkan från 
och med [den dag då denna förordning 
träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 8.4 ska ges till 
kommissionen [den dag då denna 
förordning träder i kraft].

Or. en

Ändringsförslag 471
Paolo Borchia
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 8.4 ska ges till 
kommissionen tills vidare med verkan från 
och med [den dag då denna förordning 
träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 8.4 ska ges till 
kommissionen med verkan från och med 
[den dag då denna förordning träder i 
kraft].

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
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experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.

experter som utsetts av varje medlemsstat 
och genomföra samråd med berörda 
parter i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 473
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
och genomföra samråd med berörda 
parter i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.

Or. en

Motivering

I punkt 6 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning fastställs följande: 
”Förberedelsen och utarbetandet av delegerade akter kan också innefatta samråd med 
berörda parter.” I detta fall, och med tanke på de betydande socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenserna av den gröna omställningen, är det viktigt att ange att samråd 
med relevanta berörda parter är en nödvändighet.

Ändringsförslag 474
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje medlemsstat ska 
finansieringsramen fastställas i följande 

För varje medlemsstat ska 
finansieringsramen fastställas i följande 
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steg: steg:

Ett belopp på 6,5 miljarder euro från 
Fonden för en rättvis omställning delas 
mellan medlemsstaterna på följande sätt:

Or. en

Motivering

Huvuddelen av FRO:s medel, 6,5 miljarder euro, bör fördelas enligt den beräkningsmetod 
som kommissionen har föreslagit. De återstående medlen på 1 miljard euro bör dock riktas 
till de medlemsstater som redan 2017 hade minskat sina växthusgasutsläpp avsevärt, med 
minst 30 %, vilket innebär att de överträffade EU:s 2020-mål på 20 % med 150 %.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Andelen för varje medlemsstat 
beräknas som den viktade summan av 
andelarna, utifrån följande kriterier och 
viktade enligt vad som anges nedan:

a) Andelen för varje medlemsstat 
beräknas som den viktade summan av 
andelarna, utifrån följande kriterier och 
viktning och beräknat som ett 
genomsnittsvärde för perioden 2015–
2017:

Or. en

Ändringsförslag 476
Sira Rego, Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 2-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 3-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 
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medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/20061 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 2-region i en 
viss medlemsstat beaktas 
växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 2-region 
som har den högsta koldioxidintensiteten 
(vikt: 49 %)

medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/20061 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27.

__________________ __________________
1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 
direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 
direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 477
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 2-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/20061 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 2-region i en 
viss medlemsstat beaktas 
växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 2-region 
som har den högsta koldioxidintensiteten 

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar, transporter, 
byggnader, förändrad markanvändning 
och andra källor som anses relevanta i 
Nuts 2- och Nuts 3-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
nämnda källor rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 och regionens BNP, 
överstiger dubbla genomsnittsvärdet i EU-
27. Om den nivån inte överstigs i någon 
Nuts 2- eller Nuts-3-region i en viss 
medlemsstat beaktas växthusgasutsläppen 
från industrianläggningar i den Nuts 2- 
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(vikt: 49 %) eller Nuts 3-region som har den högsta 
koldioxidintensiteten (vikt: 39 %)

__________________ __________________
1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 
direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 
direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. pt

Ändringsförslag 478
Sira Rego, Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 2-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/20061 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 2-region i en 
viss medlemsstat beaktas 
växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 2-region 
som har den högsta koldioxidintensiteten 
(vikt: 49 %)

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 3-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/20061 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 2-region i en 
viss medlemsstat beaktas 
växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 2-region 
som har den högsta koldioxidintensiteten 
(vikt: 49 %)

__________________ __________________
1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 
direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 
direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).
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Or. en

Ändringsförslag 479
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 2-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/20061 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 2-region i en 
viss medlemsstat beaktas 
växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 2-region 
som har den högsta koldioxidintensiteten 
(vikt: 49 %)

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 2-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/20061 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 2-region i en 
viss medlemsstat beaktas 
växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 2-region 
som har den högsta koldioxidintensiteten 
(vikt: 35 %)

__________________ __________________
1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 
direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 
direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 480
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski
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Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 2-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/20061 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 2-region i en 
viss medlemsstat beaktas 
växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 2-region 
som har den högsta koldioxidintensiteten 
(vikt: 49 %)

i) Växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar i Nuts 2-regioner där 
koldioxidintensiteten, definierad som 
förhållandet mellan växthusgasutsläpp från 
industrianläggningar rapporterade av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/20061 och industrins 
bruttoförädlingsvärde, överstiger dubbla 
genomsnittsvärdet i EU-27. Om den nivån 
inte överstigs i någon Nuts 2-region i en 
viss medlemsstat beaktas 
växthusgasutsläppen från 
industrianläggningar i den Nuts 2-region 
som har den högsta koldioxidintensiteten 
(vikt: 27 %)

__________________ __________________
1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 
direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar och om ändring av rådets 
direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT 
L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 481
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning (vikt: 25 %)

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning eller andra sektorer 
under omställning (vikt: 25 %)

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

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning (vikt: 25 %)

ii) Sysselsättning inom kol-, brunkols- 
och oljeskiffersutvinning (vikt: 50 %)

Or. en

Ändringsförslag 483
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning (vikt: 25 %)

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning (vikt: 20 %)

Or. en

Ändringsförslag 484
Sira Rego, Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning (vikt: 25 %)

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning (vikt: 15 %)

Or. en
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Ändringsförslag 485
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning (vikt: 25 %)

ii) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning (vikt: 45 %)

Or. en

Ändringsförslag 486
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) En ambitiös utfasning av 
brunkols- och kolutvinning före 2030 i 
proportion till antalet återstående gruvor 
och kraftverk (vikt: 10 %)

Or. en

Motivering

Medlemsstater som har ambitiösa planer för utfasning av fossila bränslen bör belönas i syfte 
att sporra till högre ambitioner och främja FRO på det mest effektiva sättet.

Ändringsförslag 487
Sira Rego, Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Sysselsättning inom kol- och 
brunkolsutvinning under ett referensår 
(2010–2012) (vikt: 10 %)

Or. en

Ändringsförslag 488
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Sysselsättning i industrin i de Nuts 
2-regioner som beaktas i punkt i (vikt: 25 
%)

iii) Arbetslöshet i industrin i de Nuts 2- 
och Nuts-3-regioner som beaktas i punkt i 
(vikt: 25 %)

Or. pt

Ändringsförslag 489
Sira Rego, Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Sysselsättning i industrin i de Nuts 
2-regioner som beaktas i punkt i (vikt: 25 
%)

iii) Sysselsättning i industrin i de Nuts 
2-regioner som beaktas i punkt i (vikt: 
15 %)

Or. en

Ändringsförslag 490
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski
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Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Sysselsättning i industrin i de Nuts 
2-regioner som beaktas i punkt i (vikt: 25 
%)

iii) Sysselsättning i industrin i de Nuts 
2-regioner som beaktas i punkt i (vikt: 
27 %)

Or. en

Ändringsförslag 491
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Sysselsättning i industrin i de Nuts 
2-regioner som beaktas i punkt i (vikt: 25 
%)

iii) Sysselsättning i industrin i de Nuts 
2-regioner som beaktas i punkt i (vikt: 
20 %)

Or. en

Ändringsförslag 492
Sandra Pereira

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Andel Nuts 2-regioner som inom 
ramen för sammanhållningspolitiken 
anses mindre utvecklade (vikt: 10 %)

Or. pt

Ändringsförslag 493
Sira Rego, Marisa Matias
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Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Arbetslöshet på Nuts 3-nivå 
jämfört med den genomsnittliga 
arbetslösheten i medlemsstaten (5 %)

Or. en

Ändringsförslag 494
Sira Rego, Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iiib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiib) Inkludering av Nuts 3-regionerna 
inom kategorierna i artikel 174 i EUF-
fördraget (regioner med allvarliga och 
permanenta naturbetingade eller 
demografiska nackdelar, såsom de 
nordligaste regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner, 
gränsregioner och bergsregioner) (5 %)

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Torvproduktion (vikt: 0,95 %) iv) Torvproduktion (vikt: 1 %)

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

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Produktion av oljeskiffer (vikt: 
0,05 %)

utgår

Or. en

Ändringsförslag 497
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

va) Den procentandel med vilken 
medlemsstaterna åtar sig att minska sina 
växthusgasutsläpp enligt vad som anges i 
deras respektive nationella energi- och 
klimatplaner för 2030 (vikt: 14 %)

Or. en

Ändringsförslag 498
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
medlemsstat får mer än 2 miljarder euro. 

utgår
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De belopp som överstiger 2 miljarder euro 
per medlemsstat omfördelas i proportion 
till anslagen till alla övriga 
medlemsstater. I enlighet med detta görs 
en ny beräkning av medlemsstaternas 
andelar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
medlemsstat får mer än 2 miljarder euro. 
De belopp som överstiger 2 miljarder euro 
per medlemsstat omfördelas i proportion 
till anslagen till alla övriga medlemsstater. 
I enlighet med detta görs en ny beräkning 
av medlemsstaternas andelar.

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
medlemsstat får mer än 2 miljarder euro. 
De belopp som överstiger 2 miljarder euro 
per medlemsstat omfördelas i proportion 
till anslagen till alla övriga medlemsstater. 
I enlighet med detta görs en ny beräkning 
av medlemsstaternas andelar med 
beaktande av de uppnådda resultaten 
beträffande 2020-målen för 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor enligt artikel 1.1 i direktiv 
2012/27/EU respektive bilaga I till direktiv 
2009/28/EG.

Or. en

Ändringsförslag 500
Patrizia Toia, Simona Bonafè

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
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medlemsstat får mer än 2 miljarder euro. 
De belopp som överstiger 2 miljarder euro 
per medlemsstat omfördelas i proportion 
till anslagen till alla övriga medlemsstater. 
I enlighet med detta görs en ny beräkning 
av medlemsstaternas andelar.

medlemsstat får mer än 2 miljarder euro. 
De belopp som överstiger 2 miljarder euro 
per medlemsstat omfördelas till anslagen 
till alla övriga medlemsstater. I enlighet 
med detta görs en ny beräkning av 
medlemsstaternas andelar med beaktande 
av de uppnådda resultaten beträffande 
2020-målen för energieffektivitet och 
förnybara energikällor enligt artikel 1.1 i 
direktiv 2012/27/EU respektive bilaga I till 
direktiv 2009/28/EG.

Or. en

Ändringsförslag 501
Pernille Weiss, Tomas Tobé

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
medlemsstat får mer än 2 miljarder euro. 
De belopp som överstiger 2 miljarder euro 
per medlemsstat omfördelas i proportion 
till anslagen till alla övriga medlemsstater. 
I enlighet med detta görs en ny beräkning 
av medlemsstaternas andelar.

b) För att säkerställa lika villkor 
inom EU som gör det möjligt för FRO att 
bidra till alla medlemsstaters omställning 
justeras de anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a så att ingen enskild 
medlemsstat får mer än 2 miljarder euro. 
De belopp som överstiger 2 miljarder euro 
per medlemsstat omfördelas i proportion 
till anslagen till alla övriga medlemsstater. 
I enlighet med detta görs en ny beräkning 
av medlemsstaternas andelar.

Or. en

Ändringsförslag 502
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
medlemsstat får mer än 2 miljarder euro. 
De belopp som överstiger 2 miljarder euro 
per medlemsstat omfördelas i proportion 
till anslagen till alla övriga medlemsstater. 
I enlighet med detta görs en ny beräkning 
av medlemsstaternas andelar.

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
medlemsstat får mer än 27 % av fondens 
totala budget. De belopp som överstiger 
27 % av fondens totala budget per 
medlemsstat omfördelas i proportion till 
anslagen till alla övriga medlemsstater. I 
enlighet med detta görs en ny beräkning av 
medlemsstaternas andelar.

Or. en

Ändringsförslag 503
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
medlemsstat får mer än 2 miljarder euro. 
De belopp som överstiger 2 miljarder euro 
per medlemsstat omfördelas i proportion 
till anslagen till alla övriga medlemsstater. 
I enlighet med detta görs en ny beräkning 
av medlemsstaternas andelar.

b) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led a justeras så att ingen 
medlemsstat får mer än 27 % av fondens 
totala budget. De belopp som överstiger 
27 % av fondens totala budget per 
medlemsstat omfördelas i proportion till 
anslagen till alla övriga medlemsstater. I 
enlighet med detta görs en ny beräkning av 
medlemsstaternas andelar.

Or. en

Ändringsförslag 504
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Medlemsstatens andel som 
beräknats genom tillämpning av led b 
justeras uppåt eller nedåt genom en 
koefficient som är 1,5 gånger det procenttal 
med vilket medlemsstatens BNI per capita 
(i köpkraftsstandard) för perioden 2015–
2017 överstiger eller understiger 
genomsnittlig BNI per capita i 
medlemsstaterna i EU-27 (genomsnittet är 
satt till 100 %).

c) Medlemsstatens andel som 
beräknats genom tillämpning av led a 
justeras uppåt eller nedåt genom en 
koefficient som är 1,5 gånger det procenttal 
med vilket medlemsstatens BNI per capita 
(i köpkraftsstandard) för perioden 2015–
2017 överstiger eller understiger 
genomsnittlig BNI per capita i 
medlemsstaterna i EU-27 (genomsnittet är 
satt till 100 %).

Or. en

Ändringsförslag 505
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den här justeringen görs inte för 
medlemsstater för vilka anslaget har 
begränsats enligt led b.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 506
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led c justeras så att det 
slutliga anslaget från FRO ger en stödnivå 

d) Anslag som beräknas genom 
tillämpning av led c justeras så att det 
slutliga anslaget från FRO ger en stödnivå 
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per capita (beräknat efter medlemsstatens 
hela befolkning) på minst 6 euro under 
hela perioden.

per arbetslös person (beräknat efter den 
arbetslösa delen av medlemsstatens 
befolkning) på minst 0,15 euro under hela 
perioden.

Or. en

Motivering

Kommissionens text tjänar varken FRO:s mål eller dess funktion. Vi föreslår i stället att 
fördelningskriterierna baseras på den arbetslösa delen av befolkningen. Den nuvarande 
stödnivån per capita måste tas bort från fördelningskriterierna. Det kriteriet gynnar folkrika 
områden som inte nödvändigtvis upplever stora omställningsutmaningar. De mest drabbade 
områdena är i regel landsbygdsområden med stor avfolkning. Ett fördelningskriterium 
föreslås som beaktar avfolkningsgraden i områden som påverkas av omställningen.

Ändringsförslag 507
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De belopp som behövs för att säkerställa 
den lägsta stödnivån dras proportionellt 
från övriga medlemsstaters anslag, utom 
för medlemsstater för vilka anslaget har 
begränsats enligt led b.

De belopp som behövs för att säkerställa 
den lägsta stödnivån dras proportionellt 
från samtliga medlemsstaters anslag.

Or. en

Ändringsförslag 508
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De återstående medlen på 1 miljard euro 
från Fonden för en rättvis omställning 
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bör fungera som en 
kompensationsmekanism för de 
medlemsstater som, baserat på sina 
nationella inventeringar, lyckats minska 
växthusgasutsläppen med minst 30 % 
brutto före 2017 jämfört med 1990 års 
utsläppsnivåer och därmed överträffat 
EU:s utsläppsminskningsmål för 2020 
med minst 150 %. Beloppet på 1 miljard 
euro fördelas mellan dessa medlemsstater 
utifrån förhållandet mellan deras 
bruttoutsläpp av växthusgaser för 2017.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag tar inte hänsyn till tidigare åtgärder för att minska utsläppen, vilket 
innebär att en lägre andel av medlen avsätts för medlemsstater som har minskat sina 
växthusgasutsläpp i ett tidigt skede. Samtidigt gynnar det medlemsstater som inte har kunnat 
visa upp sådana resultat. Genom att införa en kompensationsmekanism syftar det aktuella 
ändringsförslaget till att uppväga detta tämligen orättvisa inslag i förslaget. 
Kompensationsmekanismen skulle ge ytterligare medel till nio medlemsstater, varav åtta är 
bland de fattigaste i EU.

Ändringsförslag 509
Sira Rego, Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 510
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referens: artikel 7.2 a Referens: artikel 7.2 a

Huvuddragen i den förväntade 
omställningsprocessen till en 
klimatneutral ekonomi, i linje med målen 
i de nationella energi- och klimatplanerna 
och andra befintliga omställningsplaner, 
med en tidsplan för att upphöra 
verksamheter såsom all verksamhet som 
rör kol- och brunkolsbrytning och 
elproduktion som bygger på fossila 
bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 511
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 512
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – punkt 2.1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

sociala och territoriella konsekvenserna av 
omställningen till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar, mycket resurs- och 
energieffektiv och cirkulär ekonomi som 
bygger helt på förnybar energi senast 
2040.

Or. en

Ändringsförslag 513
Sira Rego, Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – punkt 2.1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – punkt 3.1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 515
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Förslag till förordning
Bilaga III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regionalpolitiska gemensamma 
outputindikatorer (RCO) och 
regionalpolitiska gemensamma 
resultatindikatorer (RCR) för Fonden för 
en rättvis omställning2

Regionalpolitiska gemensamma 
outputindikatorer (RCO) för Fonden för en 
rättvis omställning2

__________________ __________________
2 För att göra framställningen tydligare har 
indikatorerna grupperats, så att det blir 
enklare att se hur de motsvarar 
indikatorerna i andra fondspecifika 
förordningar inom 
sammanhållningspolitiken.

2 För att göra framställningen tydligare har 
indikatorerna grupperats, så att det blir 
enklare att se hur de motsvarar 
indikatorerna i andra fondspecifika 
förordningar inom 
sammanhållningspolitiken.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga III – tabellen

Kommissionens förslag

Output Resultat
RCO 01 – Företag som får stöd (uppdelat 
på mikroföretag, småföretag, medelstora 
företag, stora företag)

RCR 01 – Antal skapade arbetstillfällen i 
enheter som får stöd

RCO 02 – Företag som får stöd genom 
bidrag

RCR 02 – Privata investeringar som 
matchar offentligt stöd (varav bidrag 
respektive finansieringsinstrument)

RCO 03 – Företag som får stöd genom 
finansieringsinstrument

RCR 03 – Små och medelstora företag 
som inför produkt- eller 
processinnovationer

RCO 04 – Företag som får icke- RCR 04 – Små och medelstora företag 
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ekonomiskt stöd som inför marknadsförings- eller 
organisationsinnovationer

RCO 05 – Nystartade företag som får stöd RCR 05 – Små och medelstora företag 
som gör innovationer inom företaget

RCO 10 – Företag som samarbetar med 
forskningsinstitut

RCR 06 – Patentansökningar till 
Europeiska patentverket

RCO 120 – Företag som får stöd för att 
minska växthusgasutsläppen från sådan 
verksamhet som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG

RCR 29 – Uppskattade växthusgasutsläpp 
från sådan verksamhet som förtecknas i 
bilaga I till direktiv 2003/87/EG i företag 
som får stöd

RCO 13 – Digitala tjänster och produkter 
som utvecklats för företag

RCR 11 – Användare av nya offentliga 
digitala tjänster och tillämpningar
RCR 12 – Användare av nya digitala 
produkter, tjänster och tillämpningar som 
utvecklats av företag

RCO 15 – Skapad kapacitet för 
företagsinkubation

RCR 17 – Företag som överlevt tre år på 
marknaden
RCR 18 – Små och medelstora företag 
som använder inkubationstjänster ett år 
efter inkubationens inrättande

RCO 101 – Små och medelstora företag 
som investerar i kompetensutveckling

RCR 97 – Antal lärlingsutbildningar som 
fått stöd i små och medelstora företag
RCR 98 – Personal i små och medelstora 
företag som avslutar vidareutbildning 
(uppdelat på typ av kompetens: teknik, 
förvaltning, entreprenörskap, ekologi, 
annan)

RCO 22 – Extra produktionskapacitet för 
förnybar energi (varav el respektive värme)

RCR 31 – Total mängd förnybar energi 
som producerats (varav el respektive 
värme)
RCR 32 – Förnybar energi: 
(drifts)kapacitet ansluten till nät

RCO 34 – Extra kapacitet för 
avfallsåtervinning

RCR 46 – Antal människor som betjänas 
av avfallsåtervinningsanläggningar och 
små avfallshanteringssystem
RCR 47 – Avfall som materialåtervunnits
RCR 48 – Materialåtervunnet avfall som 
använts som råmaterial
RCR 49 – Avfall som återanvänts

RCO 38 – Yta återställd mark som får stöd RCR 50 – Antal människor som omfattas 
av åtgärder för luftkvalitet
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RCO 39 – Installerade system för 
övervakning av luftföroreningar

RCR 52 – Återställd mark som används 
för grönområden, subventionerade 
bostäder, ekonomisk eller lokal 
verksamhet

Deltagarna3, 4: Deltagarna6:
RCO 200 – arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

RCR 200 – deltagare som söker arbete 
efter avslutad åtgärd

RCO 201 – långtidsarbetslösa RCR 201 – deltagare i utbildning efter 
avslutad åtgärd

RCO 202 – icke-yrkesverksamma RCR 202 – deltagare som erhåller en 
kvalifikation efter avslutad åtgärd

RCO 203 – anställda, inklusive 
egenföretagare

RCR 203 – deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, efter avslutad 
åtgärd

RCO 204 – under 30 år

RCO 205 – över 54 år

RCO 206 – med högst 
grundskoleutbildning (ISCED 0–2)

RCO 207 – med gymnasieutbildning 
(ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning 
(ISCED 4)

RCO 208 – med högskoleutbildning 
(ISCED 5–8)

RCO 209 – totalt antal deltagare5

__________________
3. Alla output- och resultatindikatorer för deltagarna ska rapporteras.
4. All data som rör personer ska delas upp per kön (män/kvinnor – ickebinära personer). Om 
vissa resultat inte är möjliga är det inte nödvändigt att samla in och rapportera data för de 
resultatindikatorerna. När data hämtas från register behöver inte medlemsstaterna anpassa 
dem efter gemensamt överenskomna definitioner, utan de får använda nationella definitioner.
5. Ska beräknas automatiskt utifrån de gemensamma outputindikatorer som rör 
sysselsättningsstatus.
6. All data som rör personer ska delas upp per kön. Om vissa resultat inte är möjliga är det inte 
nödvändigt att samla in och rapportera data för de resultatindikatorerna. När data hämtas från 
register behöver inte medlemsstaterna anpassa dem efter gemensamt överenskomna 
definitioner, utan de får använda nationella definitioner.

Ändringsförslag

Output utgår
RCO 01 – Företag som får stöd (uppdelat utgår
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på mikroföretag, småföretag, medelstora 
företag, stora företag)

RCO 02 – Företag som får stöd genom 
bidrag

utgår

RCO 03 – Företag som får stöd genom 
finansieringsinstrument

utgår

RCO 04 – Företag som får icke-
ekonomiskt stöd

utgår

RCO 05 – Nystartade företag som får stöd utgår
RCO 10 – Företag som samarbetar med 
forskningsinstitut

utgår

RCO 120 – Företag som får stöd för att 
minska växthusgasutsläppen från sådan 
verksamhet som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG

utgår

RCO 13 – Digitala tjänster och produkter 
som utvecklats för företag

utgår

RCO 15 – Skapad kapacitet för 
företagsinkubation

utgår

RCO 101 – Små och medelstora företag 
som investerar i kompetensutveckling

utgår

RCO 22 – Extra produktionskapacitet för 
förnybar energi (varav el respektive värme)

utgår

RCO 34 – Extra kapacitet för 
avfallsåtervinning

utgår

RCO 38 – Yta återställd mark som får stöd utgår
RCO 39 – Installerade system för 
övervakning av luftföroreningar

utgår

Deltagarna3, 4: utgår
RCO 200 – arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

utgår
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RCO 201 – långtidsarbetslösa utgår
RCO 202 – icke-yrkesverksamma utgår
RCO 203 – anställda, inklusive 
egenföretagare

utgår

RCO 204 – under 30 år utgår
RCO 205 – över 54 år utgår
RCO 206 – med högst 
grundskoleutbildning (ISCED 0–2)

utgår

RCO 207 – med gymnasieutbildning 
(ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning 
(ISCED 4)

utgår

RCO 208 – med högskoleutbildning 
(ISCED 5–8)

utgår

RCO 209 – totalt antal deltagare5 utgår
__________________
3. Alla outputindikatorer för deltagarna ska rapporteras.
4. All data som rör personer ska delas upp per kön (män/kvinnor – ickebinära personer). När 
data hämtas från register behöver inte medlemsstaterna anpassa dem efter gemensamt 
överenskomna definitioner, utan de får använda nationella definitioner.
5. Ska beräknas automatiskt utifrån de gemensamma outputindikatorer som rör 
sysselsättningsstatus.

Or. en

Motivering

Resultatindikatorer beror inte bara på insatserna utan även på andra faktorer. Därför bör 
alla resultatindikatorer tas bort från bilaga III.


