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Ændringsforslag 22
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 2019 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt9, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 
målsætningen om at opnå klimaneutralitet i 
EU senest i 2050 på en effektiv og 
retfærdig måde blev der i den europæiske 
grønne pagt bebudet en mekanisme for 
retfærdig omstilling, der skal sættes ind for 
at imødegå de klimamæssige udfordringer, 
uden at nogen lades i stikken. De mest 
sårbare regioner og mennesker er også 
dem, der er mest eksponeret for 
konsekvenserne af klimaforandringer og 
miljøforringelse. Samtidig vil det kræve 
betydelige strukturelle ændringer at 
forvalte omstillingen.

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 2019 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt9, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 
målsætningen om at opnå klimaneutralitet i 
EU senest i 2050 på en effektiv og 
retfærdig måde blev der i den europæiske 
grønne pagt bebudet en mekanisme for 
retfærdig omstilling, der skal sættes ind for 
at imødegå de klimamæssige udfordringer, 
uden at nogen lades i stikken. De mest 
sårbare regioner og mennesker er også 
dem, der er mest eksponeret for 
konsekvenserne af klimaforandringer og 
miljøforringelse. Samtidig vil det kræve 
betydelige strukturelle ændringer at 
forvalte omstillingen. Der bør ydes effektiv 
støtte til bæredygtig beskæftigelse for de 
sektorer, der er hårdest ramt af 
omstillingen.

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

Or. en

Ændringsforslag 23
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 2019 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt9, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 
målsætningen om at opnå klimaneutralitet i 
EU senest i 2050 på en effektiv og 
retfærdig måde blev der i den europæiske 
grønne pagt bebudet en mekanisme for 
retfærdig omstilling, der skal sættes ind for 
at imødegå de klimamæssige udfordringer, 
uden at nogen lades i stikken. De mest 
sårbare regioner og mennesker er også 
dem, der er mest eksponeret for 
konsekvenserne af klimaforandringer og 
miljøforringelse. Samtidig vil det kræve 
betydelige strukturelle ændringer at 
forvalte omstillingen.

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 2019 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt9, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 
forpligtelserne i forhold til Parisaftalen og 
målsætningen om at nå EU's 
emissionsreduktionsmål for 2030-mål 
og opnå klimaneutralitet i EU senest i 2040 
på en effektiv og retfærdig måde blev der i 
den europæiske grønne pagt bebudet en 
mekanisme for retfærdig omstilling, der 
skal sættes ind for at imødegå de 
klimamæssige udfordringer, uden at nogen 
lades i stikken. De mest sårbare regioner 
og mennesker er også dem, der er mest 
eksponeret for konsekvenserne af 
klimaforandringer og miljøforringelse. 
Samtidig vil det kræve betydelige 
strukturelle ændringer at forvalte 
omstillingen.

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

Or. en

Ændringsforslag 24
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 2019 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt9, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 
målsætningen om at opnå 
klimaneutralitet i EU senest i 2050 på en 
effektiv og retfærdig måde blev der i den 
europæiske grønne pagt bebudet en 

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 2019 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt9 der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede høje mål for 
gennemførelse af energiomstillingen. Den 
europæiske grønne pagt bebudede en 
mekanisme for retfærdig omstilling for at 
sikre, at de lokale økonomier i de 
områder, der er hårdest ramt af disse 
strukturændringer, hurtigt diversificeres 
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mekanisme for retfærdig omstilling, der 
skal sættes ind for at imødegå de 
klimamæssige udfordringer, uden at 
nogen lades i stikken. De mest sårbare 
regioner og mennesker er også dem, der 
er mest eksponeret for konsekvenserne af 
klimaforandringer og miljøforringelse. 
Samtidig vil det kræve betydelige 
strukturelle ændringer at forvalte 
omstillingen.

ved hjælp af solide investeringer, og for at 
sikre, at alle arbejdstagere, der i øjeblikket 
er beskæftiget i de sektorer, der er berørt 
af omstillingen, vil blive behørigt 
genoptrænet og hurtigt komme ind igen 
på det lokale arbejdsmarked.

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

Or. en

Ændringsforslag 25
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 2019 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt9, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 
målsætningen om at opnå klimaneutralitet i 
EU senest i 2050 på en effektiv og 
retfærdig måde blev der i den europæiske 
grønne pagt bebudet en mekanisme for 
retfærdig omstilling, der skal sættes ind for 
at imødegå de klimamæssige udfordringer, 
uden at nogen lades i stikken. De mest 
sårbare regioner og mennesker er også 
dem, der er mest eksponeret for 
konsekvenserne af klimaforandringer og 
miljøforringelse. Samtidig vil det kræve 
betydelige strukturelle ændringer at 
forvalte omstillingen.

(1) Kommissionen vedtog den 11. 
december 2019 en meddelelse om den 
europæiske grønne pagt9, der indeholdt en 
køreplan hen imod en ny vækstpolitik for 
Europa og opstillede ambitiøse mål for 
bekæmpelse af klimaforandringer og for 
miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med 
målsætningen om at nå Unionens 2030-
mål for klima og energi og opnå 
klimaneutralitet i EU senest i 2050 på en 
effektiv og retfærdig måde blev der i den 
europæiske grønne pagt bebudet en 
mekanisme for retfærdig omstilling, der 
skal sættes ind for at imødegå de 
klimamæssige udfordringer, uden at nogen 
lades i stikken. De mest sårbare regioner 
og mennesker er også dem, der er mest 
eksponeret for konsekvenserne af 
klimaforandringer og miljøforringelse. 
Samtidig vil det kræve betydelige 
strukturelle ændringer at forvalte 
omstillingen.
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_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Ændringsforslag 26
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 27
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 3



AM\1212346DA.docx 7/60 PE657.176v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kommissionen vedtog forslaget om 
oprettelse af en fond for retfærdig 
omstilling11den 14. januar 2020. Med 
henblik på en bedre programmering og 
gennemførelse af fonden skal der vedtages 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der skal fastlægge de vigtigste trin og 
frister i omstillingsprocessen og kortlægge, 
hvilke geografiske områder der påvirkes 
mest negativt af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi, og som har mindst 
kapacitet til at imødegå de udfordringer, 
som omstillingen vil indebære.

(3) Kommissionen vedtog forslaget om 
oprettelse af en fond for retfærdig 
omstilling den 14. januar 202011. Med 
henblik på en bedre programmering og 
gennemførelse af fonden skal der vedtages 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der skal fastlægge de vigtigste trin og 
frister i omstillingsprocessen og kortlægge, 
hvilke geografiske områder der påvirkes 
mest negativt af energiomstillingen, og 
som har mindst kapacitet til at imødegå de 
udfordringer, som omstillingen vil 
indebære.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final 11 COM(2020) 22 final

Or. en

Ændringsforslag 28
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) Der bør oprettes en lånefacilitet for 
den offentlige sektor ("faciliteten"). Den 
udgør den tredje søjle i mekanismen for 
retfærdig omstilling og støtter offentlige 
enheder i deres investeringer. Sådanne 
investeringer bør opfylde de 
udviklingsbehov, der følger af de 
omstillingsudfordringer, der er beskrevet i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som Kommissionen har 
vedtaget. Disse planer bør udarbejdes 
sammen med relevante regionale og 
lokale myndigheder og i tæt samarbejde 
med andre interessenter, herunder 
erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter, 
repræsentanter for civilsamfundet, 
eksperter, uddannelses- og 
forskningsinstitutioner, arbejdsgivere, 
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fagforeninger og 
lokalsamfundsorganisationer i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser]. De aktiviteter, der 
påtænkes at yde støtte til, bør være i 
overensstemmelse med og supplere dem, 
der støttes under de to andre søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 29
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, bør faciliteten 
dække en bred vifte af investeringer, på 
betingelse af at de bidrager til at opfylde 
udviklingsbehovene i forbindelse med 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
som beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. De investeringer, der 
støttes, kan omfatte energi- og 
transportinfrastruktur, fjernvarmenet, grøn 
mobilitet, intelligent affaldshåndtering, 
ren energi, energibesparende 
foranstaltninger, herunder renovering og 
ombygning af bygninger, støtte til 
omstillingen til en cirkulær økonomi, 
landskabsretablering og dekontaminering 
af jord samt opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
herunder socialt boligbyggeri. 
Infrastrukturudvikling kan også omfatte 
løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for katastrofer. 
En omfattende investeringstilgang bør især 
fremmes i områder med betydelige 
omstillingsbehov. Investeringer i andre 
sektorer kan også støttes, hvis de er i 

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, og samtidig 
fastholde forpligtelsen til målet om at 
begrænse den globale temperaturstigning 
til 1,5 °C i forhold til det førindustrielle 
niveau, bør faciliteten dække en bred vifte 
af bæredygtige investeringer, på betingelse 
af at de bidrager til at opfylde 
udviklingsbehovene i forbindelse med 
Unionens 2030-mål for klima og energi 
og omstillingen til en klimaneutral 
økonomi i Unionen senest i 2040, som 
beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, og være på linje med 
(klassificeringsforordningen). De 
investeringer, der støttes, kan omfatte 
bæredygtige energiinfrastrukturer og 
grøn transportinfrastruktur, højeffektive 
fjernvarmenet, grøn mobilitet, 
affaldshåndtering i overensstemmelse 
med affaldshierarkiet, vedvarende energi 
og energibesparende foranstaltninger, 
herunder renovering og ombygning af 
bygninger, støtte til omstillingen til en 
cirkulær økonomi, landskabsretablering og 
dekontaminering af jord samt 



AM\1212346DA.docx 9/60 PE657.176v01-00

DA

overensstemmelse med de vedtagne 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 
midler til rådighed for offentlige enheder, 
der er nødvendige for at imødegå de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer som følge af deres tilpasning 
til klimaomstillingen. For at medvirke til at 
identificere investeringer med en særligt 
positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, kan 
EU's klassificeringssystem for 
miljømæssigt bæredygtige økonomiske 
aktiviteter benyttes.

opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
herunder socialt boligbyggeri. Denne 
omstilling har til formål at skabe 
afkobling fra ressourceforbrug og 
eliminere nettoemissioner af 
drivhusgasser samt andre skadelige 
virkninger på menneskers sundhed og 
miljøet, bl.a. i forbindelse med 
forringelsen af biodiversiteten og 
økosystemerne, overforbrug af ressourcer 
eller kemisk forurening. 
Infrastrukturudvikling kan også omfatte 
løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for katastrofer. 
Disse investeringer bør navnlig ikke 
foretages i anlæg, der anvender fossile 
brændstoffer, og andre aktiviteter, der er 
udelukket i henhold til artikel [5] i 
forordning [FRO], og bør ikke øge eller 
fastholde afhængigheden af fossile 
brændstoffer. En omfattende 
investeringstilgang bør især fremmes i 
områder med betydelige omstillingsbehov. 
Investeringer i andre sektorer kan også 
støttes, hvis de er bæredygtige og i 
overensstemmelse med de vedtagne 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 
midler til rådighed for offentlige enheder, 
der er nødvendige for at imødegå de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer og håndtere mulighederne 
som følge af deres tilpasning til 
klimaomstillingen. For at medvirke til at 
identificere investeringer med en særligt 
positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, bør EIB 
gennemføre sin nye udlånspolitik for 
energi til vurdering af projekterne, og alle 
finansieringspartnere bør anvende EU's 
klassificeringssystem om miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter for at 
sikre gennemsigtighed for bæredygtige 
projekter. Princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade bør anvendes på alle 
investeringer, der får støtte fra faciliteten.
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Or. en

Ændringsforslag 30
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, bør faciliteten 
dække en bred vifte af investeringer, på 
betingelse af at de bidrager til at opfylde 
udviklingsbehovene i forbindelse med 
Unionens 2030-mål for klima og energi 
og omstillingen til en klimaneutral 
økonomi i Unionen senest i 2050, som 
beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. De investeringer, der 
støttes, kan omfatte ren teknologi og 
infrastruktur, herunder vedvarende energi 
og dekarbonisering af 
transportinfrastruktur, fjernvarmenet, grøn 
og bæredygtig mobilitet, investeringer i 
forskning og innovation, herunder på 
universiteter og i offentlige 
forskningsinstitutioner, fremme af 
overførsel af avancerede og 
markedsmodne teknologier, investeringer 
i digitalisering, digital innovation og 
digital konnektivitet, herunder digitalt 
landbrug og præcisionslandbrug, 
intelligent affaldshåndtering, ren energi, 
energibesparende foranstaltninger, 
herunder renovering og ombygning af 
bygninger, støtte til omstillingen til en 
cirkulær økonomi, landskabsretablering og 
dekontaminering af jord, medmindre det 
falder ind under anvendelsesområdet for 
erstatningsansvar for miljøskader i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, jf. artikel 191 i 
TEUF, samt opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
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til klimaomstillingen. For at medvirke til at 
identificere investeringer med en særligt 
positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, kan EU's 
klassificeringssystem for miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter 
benyttes.

herunder socialt boligbyggeri. 
Infrastrukturudvikling kan også omfatte 
løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for katastrofer. 
En omfattende investeringstilgang bør især 
fremmes i områder med betydelige 
omstillingsbehov. Investeringer i andre 
sektorer kan også støttes, hvis de er i 
overensstemmelse med de vedtagne 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 
midler til rådighed for offentlige enheder, 
der er nødvendige for at imødegå de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer som følge af deres tilpasning 
til klimaomstillingen. For at medvirke til at 
identificere investeringer med en særligt 
positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, kan EU's 
klassificeringssystem for miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter 
benyttes.

Or. en

Ændringsforslag 31
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, bør faciliteten 
dække en bred vifte af investeringer, på 
betingelse af at de bidrager til at opfylde 
udviklingsbehovene i forbindelse med 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
som beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. De investeringer, der 
støttes, kan omfatte energi- og 
transportinfrastruktur, fjernvarmenet, grøn 
mobilitet, intelligent affaldshåndtering, ren 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 32
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, bør faciliteten 
dække en bred vifte af investeringer, på 
betingelse af at de bidrager til at opfylde de 
sociale, beskæftigelsesmæssige og 
økonomiske udviklingsbehov i 
omstillingsprocessen til en klimaneutral 
økonomi, som beskrevet i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling. De 
investeringer, der støttes, kan omfatte 
energi- og transportinfrastruktur, 
fjernvarmenet, grøn mobilitet, intelligent 
affaldshåndtering, lavemissionsenergi, 
herunder naturgas og energibesparende 
foranstaltninger, herunder renovering og 
ombygning af bygninger, støtte til 
omstillingen til en cirkulær økonomi, 
landskabsretablering og dekontaminering 
af jord samt opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
herunder socialt boligbyggeri. 
Infrastrukturudvikling kan også omfatte 
løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for katastrofer. 
Investeringer i andre sektorer kan også 
støttes, hvis de er i overensstemmelse med 
de vedtagne territoriale planer for retfærdig 
omstilling. Ved at støtte investeringer, der 
ikke genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 
midler til rådighed for offentlige enheder, 
der er nødvendige for at imødegå de 
sociale, økonomiske og 
energisikkerhedsmæssige udfordringer 
som følge af energiomstillingsprocessen.

Or. en
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Ændringsforslag 33
Maria Spyraki

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, bør faciliteten 
dække en bred vifte af investeringer, på 
betingelse af at de bidrager til at opfylde 
udviklingsbehovene i forbindelse med 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
som beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. De investeringer, der 
støttes, kan omfatte energi- og 
transportinfrastruktur, 
overgangsteknologier, der vedrører 
energi, såsom gasinfrastruktur, for at 
transportere gas fra vedvarende 
energikilder som hydrogen, fjernvarmenet, 
grøn mobilitet, intelligent 
affaldshåndtering, ren energi, 
energibesparende foranstaltninger, 
herunder renovering og ombygning af 
bygninger, støtte til omstillingen til en 
cirkulær økonomi, landskabsretablering og 
dekontaminering af jord, miljøvenlig 
infrastruktur i byer, beskyttelse af 
kulturarv og historisk arv samt 
opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
herunder socialt boligbyggeri. 
Infrastrukturudvikling kan også omfatte 
løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for katastrofer. 
En omfattende investeringstilgang bør især 
fremmes i områder med betydelige 
omstillingsbehov. Investeringer i andre 
sektorer kan også støttes, hvis de er i 
overensstemmelse med de vedtagne 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 
midler til rådighed for offentlige enheder, 
der er nødvendige for at imødegå de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 



AM\1212346DA.docx 15/60 PE657.176v01-00

DA

benyttes. udfordringer som følge af deres tilpasning 
til klimaomstillingen. For at medvirke til at 
identificere investeringer med en særligt 
positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, kan EU's 
klassificeringssystem for miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter 
benyttes.

Or. en

Ændringsforslag 34
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, bør faciliteten 
dække en bred vifte af investeringer, på 
betingelse af at de bidrager til at opfylde 
udviklingsbehovene i forbindelse med 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
som beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. De investeringer, der 
støttes, kan omfatte energi- og 
transportinfrastruktur, fjernvarmenet, grøn 
mobilitet, intelligent affaldshåndtering, ren 
energi, energibesparende foranstaltninger, 
herunder renovering og ombygning af 
bygninger, støtte til omstillingen til en 
cirkulær økonomi, landskabsretablering og 
dekontaminering af jord samt 
opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
herunder socialt boligbyggeri. 
Infrastrukturudvikling kan også omfatte 
løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for katastrofer. 
En omfattende investeringstilgang bør især 
fremmes i områder med betydelige 
omstillingsbehov. Investeringer i andre 
sektorer kan også støttes, hvis de er i 
overensstemmelse med de vedtagne 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, bør faciliteten 
dække en bred vifte af investeringer, på 
betingelse af at de bidrager til at opfylde 
udviklingsbehovene i forbindelse med 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
som beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. De investeringer, der 
støttes, kan omfatte energi- og 
transportinfrastruktur, fjernvarmenet, grøn 
mobilitet, intelligent affaldshåndtering, ren 
energi, energibesparende foranstaltninger, 
herunder renovering og ombygning af 
bygninger, støtte til omstillingen til en 
cirkulær økonomi, landskabsretablering og 
dekontaminering af jord samt 
opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
herunder socialt boligbyggeri. 
Investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
oplagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer bør ikke støttes. 
Infrastrukturudvikling kan også omfatte 
løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for katastrofer. 
En omfattende investeringstilgang bør især 
fremmes i områder med betydelige 



PE657.176v01-00 16/60 AM\1212346DA.docx

DA

Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 
midler til rådighed for offentlige enheder, 
der er nødvendige for at imødegå de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer som følge af deres tilpasning 
til klimaomstillingen. For at medvirke til at 
identificere investeringer med en særligt 
positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, kan EU's 
klassificeringssystem for miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter 
benyttes.

omstillingsbehov. Investeringer i andre 
sektorer kan også støttes, hvis de er i 
overensstemmelse med de vedtagne 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Antallet af nye arbejdspladser bør være en 
nøgleindikator for beslutningen om at 
støtte. Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 
midler til rådighed for offentlige enheder, 
der er nødvendige for at imødegå de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer som følge af deres tilpasning 
til klimaomstillingen. For at medvirke til at 
identificere investeringer med en særligt 
positiv miljøvirkning, der er 
støtteberettigede under faciliteten, kan EU's 
klassificeringssystem for miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter 
benyttes.

Or. en

Ændringsforslag 35
Eva Maydell

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme den økonomiske 
diversificering inden for områder, der 
påvirkes af omstillingen, bør faciliteten 
dække en bred vifte af investeringer, på 
betingelse af at de bidrager til at opfylde 
udviklingsbehovene i forbindelse med 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
som beskrevet i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. De investeringer, der 
støttes, kan omfatte energi- og 
transportinfrastruktur, fjernvarmenet, grøn 
mobilitet, intelligent affaldshåndtering, ren 
energi, energibesparende foranstaltninger, 
herunder renovering og ombygning af 
bygninger, støtte til omstillingen til en 
cirkulær økonomi, landskabsretablering og 
dekontaminering af jord samt 

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

dekontaminering af jord samt 
opkvalificering, omskoling, 
erhvervsuddannelse og social infrastruktur, 
herunder socialt boligbyggeri, 
beskæftigelsespolitikker og 
foranstaltninger mod affolkning og fald i 
den økonomiske aktivitet. 
Infrastrukturudvikling kan også omfatte 
løsninger, der styrker 
modstandsdygtigheden over for katastrofer. 
En omfattende investeringstilgang bør især 
fremmes i områder med betydelige 
omstillingsbehov. Investeringer i andre 
sektorer kan også støttes, hvis de er i 
overensstemmelse med de vedtagne 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Ved at støtte investeringer, der ikke 
genererer tilstrækkelige indtægter, har 
faciliteten til formål at stille yderligere 
midler til rådighed for offentlige enheder, 
der er nødvendige for at imødegå de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer som følge af deres tilpasning 
til klimaomstillingen.

Or. en

Ændringsforslag 36
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) For at sikre, at fonden ikke 
anvendes til at betale omkostningerne ved 
genopretning af miljøskader, der falder 
ind under en virksomheds miljømæssige 
ansvar, og for ikke at fordreje 
incitamenter til nedbringelse af 
forurening og andre miljøvirkninger, bør 
støtte til investeringer i forbindelse med 
regenerering og dekontaminering af 
anlæg, genopretning af økosystemer og 
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nye anvendelser kun anvendes som en 
sidste udvej, når ingen virksomhed kan 
holdes juridisk ansvarlig for finansiering 
af sådanne foranstaltninger i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, jf. artikel 191 i 
TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 37
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) For at undgå strandede aktiver og 
sikre, at de offentlige midler anvendes 
mest effektivt, bør de støttemodtagende 
projekter have en langvarig grøn, 
bæredygtig virkning og bidrage til at opnå 
klimaneutralitet inden 2050.

Or. en

Ændringsforslag 38
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Omstilling til klimaneutralitet 
giver også nye økonomiske muligheder. 
Omstillingen til en økonomi, der er 
baseret på vedvarende energi, indebærer 
et betydeligt potentiale til jobskabelse, der 
i sidste ende kan føre til højere 
beskæftigelsesniveauer i de områder, der 
på nuværende tidspunkt er afhængige af 
fossile brændstoffer. Skiftet til vedvarende 
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energi kan give lokalsamfundene 
mulighed for at blive aktive deltagere i og 
ejere af energiomstillingen og bevæge sig 
fra en model med én industri til en med 
flere. Omlægningen af tidligere 
mineområder til produktion af vedvarende 
energi og opførelse af infrastruktur til 
vedvarende energi sådanne steder eller i 
de tilstødende områder kan skabe grønne 
arbejdspladser i de tidligere 
minesamfund. Endvidere kan en sådan 
omlægning bidrage til energisikkerhed og 
modstandsdygtighed baseret på en model 
med et decentraliseret energisystem.

Or. en

Ændringsforslag 39
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør sikre, at faciliteten 
bidrager til respekt for og fremme af 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 
overensstemmelse med artikel 8 i TEUF. 
Mål for ligestilling mellem kønnene og 
kvinders økonomiske uafhængighed bør 
på en rettidig og konsekvent måde sikres i 
alle dimensioner og i alle faser af 
forberedelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
operationelle programmer.

Or. en

Ændringsforslag 40
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) [250 000 000] EUR af facilitetens 
tilskudsdel forventes at blive finansieret 
over EU-budgettet i overensstemmelse 
med [det nye FFR-forslag] og bør udgøre 
det primære referencebeløb, jf. punkt 17 i 
den interinstitutionelle aftale af 2. 
december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig 
økonomisk forvaltning13, for Europa-
Parlamentet og Rådet i forbindelse med 
den årlige budgetprocedure.

(8) [350 000 000] EUR af facilitetens 
tilskudsdel forventes at blive finansieret 
over EU-budgettet i overensstemmelse 
med [det nye FFR-forslag] og bør udgøre 
det primære referencebeløb, jf. punkt 17 i 
den interinstitutionelle aftale af 2. 
december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig 
økonomisk forvaltning13, for Europa-
Parlamentet og Rådet i forbindelse med 
den årlige budgetprocedure.

_________________ _________________
13 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.   
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.DAN&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

13 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.DAN&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

Or. en

Ændringsforslag 41
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre, at alle medlemsstater 
får mulighed for at drage fordel af 
tilskudsdelen, bør der oprettes en 
mekanisme til fastsættelse af øremærkede 
nationale andele, som skal overholdes i 
første fase, på grundlag af den 
fordelingsnøgle, der foreslås i forordningen 
om en fond for retfærdig omstilling. For at 
forene dette mål med behovet for at 
optimere de økonomiske virkninger af 
faciliteten og dens gennemførelse bør 
sådanne nationale tildelinger dog ikke 
øremærkes efter den 31. december 2024. 
Derefter bør de resterende midler, der er 

(13) For at sikre, at alle medlemsstater 
får mulighed for at drage fordel af 
tilskudsdelen, bør der oprettes en 
mekanisme til fastsættelse af øremærkede 
nationale andele, som skal overholdes, på 
grundlag af den fordelingsnøgle, der 
foreslås i forordningen om en fond for 
retfærdig omstilling.
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til rådighed til tilskudsdelen, stilles til 
rådighed uden nogen på forhånd tildelt 
national andel og på 
konkurrencemæssige vilkår på EU-plan, 
samtidig med at der sikres forudsigelighed 
med hensyn til investeringer, og at der 
følges en tilgang, der er behovsbaseret og 
som tilgodeser regional konvergens.

Or. en

Ændringsforslag 42
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Der bør opstilles specifikke 
kriterier for støtteberettigelse og tildeling i 
arbejdsprogrammet og indkaldelsen af 
forslag, hvis efterspørgslen overstiger de 
midler, der er afsat til nationale 
tildelinger. I disse kriterier for 
støtteberettigelse og prioritering bør der 
tages hensyn til de relevante kriterier, der 
er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU).../... [forordning 
om fastlæggelse af en ramme til fremme 
af bæredygtige investeringer], projektets 
evne til at opfylde de mål og 
udviklingsbehov, der er beskrevet i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
bidraget til klimaovergangen, det 
overordnede mål om at fremme regional og 
territorial konvergens samt tilskudsdelens 
betydning for projektets levedygtighed. 
EU-støtte, der oprettes ved denne 
forordning, bør således kun stilles til 
rådighed for medlemsstater, der har mindst 
én territorial plan for retfærdig omstilling. I 
arbejdsprogrammet og indkaldelser af 
forslag vil der også blive taget hensyn til 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som medlemsstaterne 
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forelægger for at sikre sammenhæng og 
konsekvens på tværs af alle mekanismens 
søjler.

Or. en

Ændringsforslag 43
Sira Rego, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 44
Eva Maydell

Forslag til forordning
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 45
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør opstilles specifikke 
kriterier for støtteberettigelse og tildeling i 
arbejdsprogrammet og indkaldelsen af 
forslag. I disse kriterier for 
støtteberettigelse og tildeling bør der tages 
hensyn til projektets relevans set i lyset af 
de udviklingsbehov, der er beskrevet i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
det overordnede mål om at fremme 

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

regional og territorial konvergens, den 
samlede virkning for det regionale 
arbejdsmarked samt tilskudsdelens 
betydning for projektets levedygtighed. 
EU-støtte, der oprettes ved denne 
forordning, bør således kun stilles til 
rådighed for medlemsstater, der har mindst 
én territorial plan for retfærdig omstilling. I 
arbejdsprogrammet og indkaldelser af 
forslag vil der også blive taget hensyn til 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som medlemsstaterne 
forelægger for at sikre sammenhæng og 
konsekvens på tværs af alle mekanismens 
søjler.

Or. en

Ændringsforslag 46
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Støtte under denne facilitet bør kun 
ydes til projekter, der ikke genererer en 
tilstrækkelig tilstrømning af egne 
indtægter, som ville gøre det muligt for 
dem at være økonomisk levedygtige og 
udelukkende blive finansieret med lån ydet 
på markedsvilkår. Egne indtægter bør svare 
til de indtægter, bortset fra 
budgetoverførsler, der genereres direkte af 
de aktiviteter, der udføres af projektet, 
såsom salg, gebyrer eller vejafgifter, og 
yderligere besparelser som følge af 
opgradering af eksisterende materiel.

(15) Støtte under denne facilitet bør ikke 
kun ydes til projekter, der ikke genererer 
en tilstrækkelig tilstrømning af egne 
indtægter, som ville gøre det muligt for 
dem at være økonomisk levedygtige og 
udelukkende blive finansieret med lån ydet 
på markedsvilkår., men også til offentlige 
levedygtige projekter. Egne indtægter bør 
svare til de indtægter, bortset fra 
budgetoverførsler, der genereres direkte af 
de aktiviteter, der udføres af projektet, 
såsom salg, gebyrer eller vejafgifter, og 
yderligere besparelser som følge af 
opgradering af eksisterende materiel.

Or. en

Begrundelse

Vi afviser idéen om, at kun projekter, der er økonomisk urentable, bør være 
støtteberettigede.Den private sektor behøver ikke at have monopol på de rentable projekter.
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Ændringsforslag 47
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Eftersom tilskudsdelen skal afspejle 
de forskellige udviklingsbehov i regionerne 
i de forskellige medlemsstater, bør denne 
støtte gradueres. Set i lyset af at enheder i 
den offentlige sektor i mindre udviklede 
regioner, som defineret i artikel 102, stk. 2, 
i forordning [den nye forordning om fælles 
bestemmelser], som regel har ringere 
offentlig investeringskapacitet, bør de 
tilskudssatser, der anvendes på lån til 
sådanne enheder, være tilsvarende højere.

(16) Eftersom tilskudsdelen skal afspejle 
de forskellige udviklingsbehov i regionerne 
i de forskellige medlemsstater, bør denne 
støtte gradueres. Set i lyset af at enheder i 
den offentlige sektor i mindre udviklede 
regioner, som defineret i artikel 102, stk. 2, 
i forordning [den nye forordning om fælles 
bestemmelser], som regel har ringere 
offentlig investeringskapacitet, bør de 
tilskudssatser, der anvendes på lån til 
sådanne enheder, være tilsvarende højere. 
Lån under denne facilitet bør ikke tages i 
betragtning ved beregningen af kriteriet 
for det europæiske semester.

Or. en

Ændringsforslag 48
Maria Spyraki

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) Medlemsstaterne kan ikke selv i 
tilstrækkelig grad opnå målet med denne 
forordning, nemlig at mobilisere offentlige 
investeringer i de områder, som er hårdest 
ramt af overgangen til klimaneutralitet, ved 
at tilgodese de tilsvarende 
udviklingsbehov. Dette skyldes først og 
fremmest de offentlige enheders 
vanskeligheder med at støtte investeringer, 
som gavner de områder, der er hårdest 
ramt af klima- og energiomstillingen, men 
som ikke generer en tilstrækkelig 
tilstrømning af egne indtægter og ikke ville 
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behovet for en sammenhængende ramme 
for gennemførelse under direkte 
forvaltning. Eftersom målene for denne 
forordning bedre kan nås på EU-plan, kan 
Unionen vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

blive finansieret af projektpromotoren i 
samme tidsramme eller i samme omfang 
uden elementet af støtte fra EU's budget 
og behovet for en sammenhængende 
ramme for gennemførelse under direkte 
forvaltning. Eftersom målene for denne 
forordning bedre kan nås på EU-plan, kan 
Unionen vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Or. en

Ændringsforslag 49
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning indeholder bestemmelser 
om lånefaciliteten for den offentlige sektor 
("faciliteten") til støtte for offentlige 
enheder ved at kombinere tilskud fra EU-
budgettet med lån ydet af 
finansieringspartnerne og fastlægger 
målene for faciliteten. Den fastsætter regler 
for tilskudsdelen af EU-støtte, der ydes 
under denne facilitet, herunder navnlig 
dens budget for perioden 2021-2027, 
former for EU-støtte og bestemmelser om 
støtteberettigelse.

Denne forordning indeholder bestemmelser 
om lånefaciliteten for den offentlige sektor 
("faciliteten") til støtte for offentlige 
enheder ved at kombinere tilskud fra EU-
budgettet med lån ydet af 
finansieringspartnerne i henhold til EIB's 
regler, udlånspolitikker og procedurer og 
fastlægger målene for faciliteten. Den 
fastsætter regler for tilskudsdelen af EU-
støtte, der ydes under denne facilitet, 
herunder navnlig dens budget for perioden 
2021-2027, former for EU-støtte og 
bestemmelser om støtteberettigelse.

Or. en

Ændringsforslag 50
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Faciliteten yder støtte til fordel for de 
områder i Unionen, der står over for 
alvorlige sociale, miljømæssige og 
økonomiske udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod Unionens 
2030-mål for klima og en klimaneutral, 
miljømæssigt bæredygtig, fuldt ud baseret 
på vedvarende energikilder, særdeles 
ressource- og energieffektiv og cirkulær 
økonomi i Unionen senest i 2040.

Faciliteten skal hverken direkte eller 
indirekte yde støtte til investeringer i 
forbindelse med produktion, 
forarbejdning, distribution, lagring eller 
forbrænding af fossile brændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 51
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin 
Cseh, Susana Solís Pérez

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Faciliteten yder støtte til fordel for de 
områder i Unionen, der står over for 
alvorlige sociale, miljømæssige og 
økonomiske udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod Unionens 
2030-mål for klima og energi som fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU).../... [om rammerne for 
opnåelse af klimaneutralitet og om 
ændring af forordning (EU) 2018/1999 
(den europæiske klimalov)] samt en 
klima- og CO2-neutral klimaneutral 
økonomi i Unionen senest i 2050.
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Or. en

Ændringsforslag 52
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Faciliteten yder støtte til fordel for 
Unionens områder som defineret i artikel 
7 i forordning [FRO-forordningen].

Or. en

Ændringsforslag 53
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Faciliteten yder støtte til fordel for de 
områder i Unionen, der står over for 
alvorlige sociale, miljømæssige og 
energisikkerhedsmæssige udfordringer 
som følge af energiomstillingsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 54
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

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

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

2. "støttemodtager": en juridisk enhed 
i den offentlige sektor, der er etableret i en 
medlemsstat som et offentligretligt organ 
eller som et offentligt organ, der er 
underlagt privatretten, og som har fået 
overdraget en offentlig 
tjenesteydelsesopgave, med hvilken der er 
indgået en tilskudsaftale under faciliteten 
Offentlig-private partnerskaber kan ikke 
betragtes som "støttemodtager".

Or. en

Ændringsforslag 55
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 56
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "finansieringspartnere": EIB, andre 
internationale finansielle institutioner, 
nationale erhvervsfremmende banker og 

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

finansielle institutter, med hvilke 
Kommissionen underskriver en 
administrativ aftale i fuld 
overensstemmelse med EIB's regler for 
udlånspolitik og -procedurer for at sikre 
det højest mulige samarbejdsniveau inden 
for faciliteten

Or. en

Ændringsforslag 57
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 58
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 59
Eva Maydell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. "additionalitet": støtte til 
projekter, der ikke genererer en 
tilstrækkelig strøm af egne indtægter til at 
dække investeringsomkostninger, og som 
bidrager til de generelle mål i artikel 3.

Or. en

Ændringsforslag 60
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 61
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade betyder, at man afstår fra 
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at påføre "betydelig skade" som defineret 
i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 
[klassificeringsforordningen].

Or. en

Ændringsforslag 62
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Det overordnede mål med 
faciliteten er at imødegå de alvorlige 
socioøkonomiske udfordringer og håndtere 
mulighederne i forbindelse med 
omstillingsprocessen hen imod Unionens 
2030-mål for klima og energi og en 
klimaneutral økonomi til fordel for de 
områder i Unionen, som er udpeget i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
forordning [FRO forordningen], i 
overensstemmelse med den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Parisaftalens mål 
samt de minimumssikkerhedsprocedurer, 
der er defineret i artikel 18 i forordning 
(EU) 2020/852 
[klassificeringsforordningen].

Or. en

Ændringsforslag 63
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Katalin Cseh, 
Susana Solís Pérez

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 64
Eva Maydell

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 65
Paolo Borchia
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 66
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Faciliteten skal have det specifikke 
mål at øge den offentlige sektors 
investeringer, som tilgodeser 
udviklingsbehovene i de regioner, der er 
udpeget i de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 67
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 68
Eva Maydell

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 69
Maria Spyraki
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 70
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af eventuelle 
yderligere midler på EU-budgettet for 
perioden 2021-2027 finansieres 
tilskudsdelen af den støtte, der ydes under 
denne facilitet, fra:

1. Med forbehold af eventuelle 
yderligere midler på EU-budgettet for 
perioden 2021-2027 finansieres 
tilskudsdelen af den rådgivningsstøtte, der 
ydes under denne facilitet, fra:

Or. en

Ændringsforslag 71
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) midler fra EU-budgettet på 250 000 
000 EUR i løbende priser og

a) midler fra EU-budgettet på 
350 000 000 EUR i løbende priser og

Or. en

Begrundelse

Der skal afsættes yderligere midler, som ikke hovedsagelig tager udgangspunkt i forventede 
afkast fra ubrugte midler.

Ændringsforslag 72
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) midler fra EU-budgettet på 250 000 
000 EUR i løbende priser og

a) midler fra EU-budgettet på 300 000 
000 EUR i 2018-priser og

Or. en

Ændringsforslag 73
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de formålsbestemte indtægter, jf. 
stk. 2, op til højst 1 275 000 000 EUR i 
løbende priser.

b) de formålsbestemte indtægter, jf. 
stk. 2, op til højst 1 275 000 000 EUR i 
2018-priser.

Or. en

Ændringsforslag 74
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Op til 2 % af de midler, der er 
omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk 
og administrativ bistand i forbindelse med 
gennemførelsen af faciliteten, såsom 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter, 
herunder informations- og 
teknologisystemer til virksomheder, samt 
finansielle partneres 
administrationsudgifter og gebyrer.

5. Op til 2 % af de midler, der er 
omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk 
og administrativ bistand i forbindelse med 
gennemførelsen af faciliteten, såsom 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter, 
herunder informations- og 
teknologisystemer til virksomheder, samt 
finansielle partneres 
administrationsudgifter.

Or. en

Ændringsforslag 75
Maria Spyraki

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Af de midler, der er omhandlet i 
stk. 1, afsættes op til 25 000 000 EUR til 
de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 3.

6. Af de midler, der er omhandlet i 
stk. 1, afsættes op til 25 000 000 EUR til 
de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 3, og disse midler må ikke gøres til 
genstand for nationale forudgående 
tildelinger.

Or. en

Ændringsforslag 76
Maria Spyraki

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De midler, der er omhandlet i 
artikel 4, stk. 1, skal efter fradrag af midler, 
der er afsat til tekniske udgifter og 
administrationsudgifter, som omhandlet i 

1. De midler, der er omhandlet i 
artikel 4, stk. 1, skal efter fradrag af midler, 
der er omhandlet i artikel 4, stk. 6, og som 
er afsat til tekniske udgifter og 
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artikel 4, stk. 5, anvendes til at finansiere 
projekter i overensstemmelse med stk. 2 og 
3.

administrationsudgifter, som omhandlet i 
artikel 4, stk. 5, anvendes til at finansiere 
projekter i overensstemmelse med stk. 2 og 
3.

Or. en

Ændringsforslag 77
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For tilskud, der ydes i henhold til 
indkaldelser af forslag, der iværksættes 
senest den 31. december 2024, må EU-
støtte, der ydes til støtteberettigede 
projekter i en medlemsstat, ikke overstige 
de nationale andele, der er fastsat i den 
afgørelse, som Kommissionen vedtager i 
henhold til stk. 4.

2. EU-støtte, der ydes til 
støtteberettigede projekter i en 
medlemsstat, må ikke overstige de 
nationale andele, der er fastsat i den 
afgørelse, som Kommissionen vedtager i 
henhold til stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Vi afviser muligheden for at stille midler til rådighed for FRO på et konkurrencemæssigt 
grundlag. FRO er et solidaritetsinstrument, der skal bidrage til den europæiske samhørighed 
og ikke til at øge ulighederne mellem regionerne.

Ændringsforslag 78
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For tilskud, der ydes i henhold til 
indkaldelser af forslag, der iværksættes 
fra den 1. januar 2025, tildeles EU-støtte 
til støtteberettigede projekter uden nogen 
på forhånd tildelt national andel og på 
konkurrencemæssige vilkår på EU-plan, 

udgår
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indtil de resterende midler er opbrugt. Der 
skal ved tildelingen af sådanne tilskud 
tages hensyn til behovet for at sikre 
forudsigelighed med hensyn til 
investeringer og fremme af regional 
konvergens.

Or. en

Ændringsforslag 79
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt med angivelse af de 
respektive andele for hver medlemsstat, der 
fremkommer ved at følge den metode, der 
er fastsat i bilag I til forordning [FRO-
forordningen], i procent af de samlede 
disponible midler.

4. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt med angivelse af de 
respektive andele for hver medlemsstat, der 
fremkommer ved at følge den metode, der 
er fastsat i bilag I til forordning [FRO-
forordningen], i procent af de midler, der 
er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 80
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt med angivelse af de 
respektive andele for hver medlemsstat, der 
fremkommer ved at følge den metode, der 
er fastsat i bilag I til forordning [FRO-
forordningen], i procent af de samlede 
disponible midler.

4. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en delegeret retsakt 
med angivelse af de respektive andele for 
hver medlemsstat, der fremkommer ved at 
følge den metode, der er fastsat i bilag I til 
forordning [FRO-forordningen], i procent 
af de samlede disponible midler.
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Or. en

Ændringsforslag 81
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisionsordningerne skal være i 
overensstemmelse med 
finansforordningen, og der skal gives de 
nødvendige rettigheder og den nødvendige 
adgang til Kommissionen med henblik på 
ad hoc-revisioner, til Den Europæiske 
Revisionsret med henblik på en 
obligatorisk årlig revisionsberetning, til 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig (OLAF) med henblik på 
administrative undersøgelser og til Den 
Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 
med henblik på strafferetlig 
efterforskning.

Or. en

Ændringsforslag 82
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kun projekter, der bidrager til at opnå 
målene i artikel 3, og som opfylder 
samtlige nedenstående betingelser, er 
berettigede til EU-støtte under faciliteten:

Faciliteten må ikke støtte aktiviteter, der 
er udelukket i henhold til artikel [5] i 
forordning [FRO-forordning].

Kun projekter, der bidrager til at opnå 
målene i artikel 3, og som opfylder 
samtlige nedenstående betingelser, er 
berettigede til EU-støtte under faciliteten:
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Or. en

Ændringsforslag 83
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Projekterne skal have en målbar 
effekt på de alvorlige sociale, økonomiske 
eller miljømæssige udfordringer, der følger 
af omstillingsprocessen hen imod 
Unionens 2030-mål for klima og energi 
og en klimaneutral økonomi i Unionen 
senest i 2050, og bidrage til opfyldelse af 
målene og behovene for de områder, der er 
udpeget i en territorial plan for retfærdig 
omstilling, også selv om projekterne ikke 
er placeret i disse områder

Or. en

Ændringsforslag 84
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Projekterne skal have en målbar 
effekt på de alvorlige sociale, økonomiske, 
beskæftigelsesmæssige eller miljømæssige 
udfordringer, der følger af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi, og være til gavn for 
de mest berørte områder, der er udpeget i 
en territorial plan for retfærdig omstilling, 
også selv om projekterne ikke er placeret i 
disse områder
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Or. en

Ændringsforslag 85
Eva Maydell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Projekterne skal have en målbar 
effekt på de alvorlige direkte eller 
indirekte sociale, økonomiske eller 
miljømæssige udfordringer, der følger af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi, og være til gavn for 
de områder, der er udpeget i en territorial 
plan for retfærdig omstilling, også selv om 
projekterne ikke er placeret i disse områder

Or. en

Ændringsforslag 86
Paolo Borchia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 87
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
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Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) uanset stk. 1, litra b), kan 
projekter, der modtager EU-støtte under 
faciliteten, også modtage rådgivning og 
teknisk bistand til forberedelse, udvikling 
og gennemførelse af andre EU-
programmer

Or. en

Ændringsforslag 88
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) projekterne kan påvise, at de "ikke 
gør væsentlig skade", ikke fører til en 
fastlåsning af kulstofintensive aktiver og 
ikke hindrer indførelsen af 
nulemissionsalternativer

Or. en

Ændringsforslag 89
Eva Maydell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 90
Maria Spyraki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) projektudgifterne knyttet til beløbet 
på tilskuddet må, når det stilles til 
rådighed, ikke støttes under andre EU-
programmer

Or. en

Ændringsforslag 91
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Bart Groothuis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) faciliteten må ikke støtte 
aktiviteter, der er udelukket i henhold til 
artikel [5] i forordning (EU) .../... [FRO-
forordningen]

Or. en

Ændringsforslag 92
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) projekterne må ikke generere en 
tilstrækkelig tilstrømning af egne 
indtægter, som ville muliggøre 
finansiering uden EU-støtte.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 93
Eva Maydell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) projekterne må ikke generere en 
tilstrækkelig tilstrømning af egne 
indtægter, som ville muliggøre finansiering 
uden EU-støtte.

d) projekterne må ikke generere en 
tilstrækkelig tilstrømning af egne 
indtægter, som ville muliggøre finansiering 
uden EU-støtte inden for samme 
tidsramme eller i samme omfang.

Or. en

Ændringsforslag 94
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) projekternes biprodukter såsom 
undersøgelser, softwareredskaber og 
arkitekturplaner udvikles i 
overensstemmelse med open source-
princippet og stilles til rådighed for 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 95
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo Hristov

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 8a
I overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, 
litra d), kan Kommissionen godkende 
projekter, der skaber diversificering og 
sikrer energiforsyningssikkerheden med 
en overgangsenergibærer, og som allerede 
er godkendt under Fonden for Retfærdig 
Omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 96
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

I overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 129 skal 
personer eller enheder, der modtager EU-
midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser og skal 
som en betingelse for at modtage midlerne 
give den ansvarlige anvisningsberettigede 
de nødvendige rettigheder og den 
nødvendige adgang. Kun medlemsstater, 
der deltager i det forstærkede samarbejde 
i henhold til forordning (EU) 2017/1939, 
der fastlægger Den Europæiske 
Anklagemyndigheds (EPPO's) mandat, er 
berettigede til at modtage tilskud og lån 
fra denne facilitet.

Or. en
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Ændringsforslag 97
Izabela-Helena Kloc

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 98
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Tilskudsbeløbet må ikke overstige 
30 % af det lån, der ydes af 
finansieringspartneren under denne 
facilitet. For projekter i regioner på 
NUTS 2-niveau med et BNP pr. indbygger, 
der ikke overstiger 75 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27, jf. artikel 
[102, stk. 2,] i forordning [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], må 
tilskudsbeløbet ikke overstige 40 % af det 
lån, der ydes af finansieringspartneren.

Or. en

Ændringsforslag 99
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Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ud over de grunde, der er anført i 
artikel 131, stk. 4, i finansforordningen, og 
efter høring af finansieringspartneren, kan 
tilskudsbeløbet suspenderes eller 
nedsættes, eller tilskudsaftalen kan 
ensidigt opsiges af Kommissionen på 
følgende betingelser: 

a) nedsættelserne finder anvendelse, hvis 
den økonomisk set vigtigste kontrakt om 
levering, bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser ikke er blevet underskrevet 
inden for to år fra datoen for 
undertegnelsen af tilskudsaftalen, såfremt 
indgåelsen af en sådan kontrakt var 
påtænkt i henhold til tilskuds- eller 
låneaftalen
b) suspensionen finder anvendelse, hvis 
de ansvarlige EU-organer, dvs. OLAF 
eller EPPO, foretager en administrativ 
eller strafferetlig efterforskning
c) opsigelsen finder anvendelse, hvis de 
ansvarlige EU-organers revisioner eller 
efterforskninger konkluderer, at der er 
dokumentation for dårlig forvaltning af 
midler såsom svig, korruption eller en høj 
fejlprocent
d) opsigelserne finder anvendelse, hvis en 
af EU-institutionerne konkluderer, at der 
er tale om en generel mangel for så vidt 
angår overholdelsen af retsstatsprincippet 
i den medlemsstat eller region, der 
modtager EU-midlerne i form af tilskud 
eller lån.

Or. en
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Ændringsforslag 100
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis EU-støtten kombineres med 
låneordninger, og kontrakter om levering, 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser ikke er påtænkt, finder stk. 
1 ikke anvendelse.

udgår

I sådanne tilfælde og efter høring af 
finansieringspartneren kan 
tilskudsbeløbet nedsættes eller 
tilskudsaftalen opsiges, og eventuelle 
beløb, der er udbetalt i forbindelse med 
aftalen, kan inddrives på de betingelser, 
der er fastsat i tilskudsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 101
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sådanne tilfælde og efter høring af 
finansieringspartneren kan 
tilskudsbeløbet nedsættes eller 
tilskudsaftalen opsiges, og eventuelle 
beløb, der er udbetalt i forbindelse med 
aftalen, kan inddrives på de betingelser, 
der er fastsat i tilskudsaftalen.

I sådanne tilfælde skal eventuelle beløb, 
der er udbetalt efter, at beløbet er blevet 
nedsat eller suspenderet, eller 
Kommissionen har opsagt aftalen, 
inddrives uden unødig forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 102
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Maria Spyraki

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Rådgivningsbistand i henhold til 
denne forordning gennemføres ved 
indirekte forvaltning i overensstemmelse 
med de regler og gennemførelsesmetoder 
for InvestEU-rådgivningsplatformen, der er 
oprettet ved artikel [20] i forordning 
[InvestEU-forordningen].

1. Rådgivningsbistand i henhold til 
denne forordning gennemføres ved 
indirekte forvaltning i overensstemmelse 
med de regler og gennemførelsesmetoder 
for InvestEU-rådgivningsplatformen, der er 
oprettet ved artikel [20] i forordning 
[InvestEU-forordningen] og må ikke gøres 
til genstand for nationale forudgående 
tildelinger.

Or. en

Ændringsforslag 103
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Faciliteten gennemføres ved hjælp af 
arbejdsprogrammer, der oprettes i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 110. 
Arbejdsprogrammerne fastsætter hver 
medlemsstats nationale andel af midlerne, 
herunder eventuelle yderligere midler, i 
overensstemmelse med nærværende 
forordnings artikel 4, stk. 1, og artikel 6, 
stk. 2.

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
17 med henblik på at fastlægge de 
arbejdsprogrammer, der er omhandlet i 
finansforordningens artikel 110. I 
arbejdsprogrammerne fastsættes kriterier 
og betingelser for støtteberettigelse i 
forbindelse med udvælgelse af projekter 
og prioriteringen heraf. Disse kriterier 
skal tage højde for projektets bidrag til de 
mål og behov, der er fastlagt i de 
territoriale planer for retfærdig 
omstilling, og bidraget til EU's klima- og 
energimål for 2030 og målet om 
klimaneutralitet samt de relevante 
kriterier, der er fastsat i 
[klassificeringsforordningen]. 
Arbejdsprogrammerne fastsætter hver 
medlemsstats nationale andel af midlerne, 
herunder eventuelle yderligere midler, i 
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overensstemmelse med nærværende 
forordnings artikel 4, stk. 1, og artikel 6, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 104
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Faciliteten gennemføres ved hjælp af 
arbejdsprogrammer, der oprettes i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 110. 
Arbejdsprogrammerne fastsætter hver 
medlemsstats nationale andel af midlerne, 
herunder eventuelle yderligere midler, i 
overensstemmelse med nærværende 
forordnings artikel 4, stk. 1, og artikel 6, 
stk. 2.

Faciliteten gennemføres ved hjælp af årlige 
arbejdsprogrammer, der oprettes i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 110. 
Arbejdsprogrammerne vedtages af 
Kommissionen ved en delegeret retsakt. 
Disse delegerede retsakter vedtages i 
overensstemmelse med artikel 17 i denne 
forordning. Arbejdsprogrammerne skal 
omfatte indkaldelser af forslag, herunder 
muligheden for at fastsætte alle nationale 
andele frem til den 31. december 2024.

Or. en

Ændringsforslag 105
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Udvælgelse af andre finansielle partnere 

end EIB
Kommissionen fastsætter betingelserne og 
procedurerne for udvælgelse af andre 
finansielle partnere end EIB i en 
gennemførelsesretsakt efter proceduren i 
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artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.
Betingelserne for støtteberettigelse for 
udvælgelse af andre finansielle partnere 
end EIB skal afspejle facilitetens mål.
Ved udvælgelsen af finansieringspartnere 
skal Kommissionen navnlig tage hensyn 
til finansieringspartnernes kapacitet til:
a) at maksimere EU-garantiens virkning 
ved hjælp af egne indtægter
b) at sikre en passende geografisk 
spredning af faciliteten og muliggøre 
finansiering af mindre projekter
c) omhyggeligt at opfylde betingelserne i 
finansforordningens artikel 155, stk. 2 og 
3, vedrørende skatteundgåelse, skattesvig, 
skatteunddragelse, hvidvask af penge, 
finansiering af terrorisme og 
ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner
d) at sikre gennemsigtighed og offentlig 
adgang til oplysninger om hvert projekt e) 
at sikre, at deres udlånspolitik er i 
overensstemmelse med Unionens 2030-
mål for klima og energi og målet om 
klimaneutralitet
f) at integrere analysen af miljømæssige, 
klimamæssige, sociale og ledelsesmæssige 
faktorer i udvælgelsen og evalueringen af 
projekter. Kommissionen offentliggør 
resultaterne af udvælgelsen.

Or. en

Ændringsforslag 106
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Projekter, der finansieres under 
denne facilitet, underlægges prøvning og 
sporing med hensyn til deres klima- og 
miljømæssige samt sociale bæredygtighed 
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med henblik på at minimere deres 
skadelige virkning og maksimere 
fordelene for klimaet, miljøet og den 
sociale dimension i overensstemmelse 
med EU's klimamål. Enheder, der 
anmoder om finansiering, skal med 
henblik herpå tilvejebringe de fornødne 
oplysninger med udgangspunkt i den 
vejledning, som Kommissionen 
udarbejder. Projekter, der er under en vis 
størrelse som defineret i denne vejledning, 
er undtaget fra prøvning.

Or. en

Ændringsforslag 107
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Gennemsigtighed

1. Støttemodtagerne skal til gavn for den 
brede offentlighed sikre den størst mulige 
gennemsigtighed vedrørende 
foranstaltningerne og de finansielle 
strømme under dette instrument, 
herunder offentliggøre oplysninger om de 
finansielle støttemodtagere i et 
maskinlæsbart format på internettet.
2. Støttemodtagerne skal i 
overensstemmelse med direktiv (EU) 
2019/1024 om åbne data og 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer offentliggøre alle relevante 
oplysninger om deres projekter i et 
standardiseret og sammenligneligt åbent 
og maskinlæsbart format i et offentligt 
tilgængeligt offentligt register, som 
omfatter, men ikke er begrænset til: 
projektforslag, erklæring om, at der ikke 
foreligger interessekonflikter, 
mødereferater, konsekvensanalyser, 
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kontrakter, evalueringsrapporter og 
revisionsrapporter og alle offentlige 
indkøb skal offentliggøres på EU's portal 
for åbne data.
3. Alle offentliggjorte data bør være 
tilgængelige på ubestemt tid. EU-
institutionerne og medlemsstaterne bør 
samarbejde om logistiske 
foranstaltninger, således at alle 
tilgængelige data forbliver tilgængelige 
for offentligheden, selv efter at 
støttemodtageren er ophørt med at 
eksistere.

Or. en

Ændringsforslag 108
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Midtvejsevalueringen af faciliteten 
skal foretages senest den 30. juni 2025, når 
der forventes at foreligge tilstrækkelig 
information om gennemførelsen af 
faciliteten. Evalueringen skal især vise, 
hvordan den EU-støtte, der ydes under 
faciliteten, har bidraget til at tilgodese 
behovene i de områder, der gennemfører de 
territoriale planer for retfærdig omstilling. 
Evalueringen skal også påvise, hvordan 
den EU-støtte, der ydes under faciliteten, 
skal have bidraget til at opfylde EU's 
politiske mål for bæredygtighed, navnlig 
2030-målene for klima og energi og 
overgangen til klimaneutrale økonomier 
senest i 2040.

Or. en

Ændringsforslag 109
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Eva Maydell

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 110
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Claudia Gamon, Ivars Ijabs

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Evalueringen skal også omfatte en 
analyse af, hvordan den EU-støtte, der 
ydes under faciliteten, har bidraget til at 
opfylde EU's politiske mål for 
bæredygtighed, navnlig Unionens 2030-
mål for klima og energi og overgangen til 
en klimaneutral økonomi i Unionen 
senest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 111
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Revision af anvendelsen af EU-
støtte, der ydes under faciliteten, foretages 
af personer eller enheder — herunder 
også af sådanne personer eller enheder, 
der er blevet pålagt denne opgave af EU's 
institutioner eller organer — danner 
grundlag for den generelle sikkerhed, jf. 
finansforordningens artikel 127.

1. Revision af anvendelsen af EU-
støtte, der ydes under faciliteten, foretages 
af Den Europæiske Revisionsret i 
overensstemmelse med artikel 287 i 
TEUF. Ud over den obligatoriske årlige 
revisionsberetning udarbejder Den 
Europæiske Revisionsret en særberetning 
om gennemførelsen af denne facilitet [... 
år] efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 112
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finansieringspartnerne forelægger 
Kommissionen og alle udpegede revisorer 
alle tilgængelige dokumenter, der er 
nødvendige, for at begge disse 
myndigheder kan opfylde deres 
forpligtelser.

2. Finansieringspartnerne og 
støttemodtagerne forelægger 
Kommissionen, Den Europæiske 
Revisionsret og alle andre udpegede 
revisorer alle tilgængelige dokumenter og 
oplysninger, der er nødvendige, for at 
begge disse myndigheder kan opfylde 
deres forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 113
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Finansieringspartnerne 



PE657.176v01-00 58/60 AM\1212346DA.docx

DA

offentliggør alle relevante oplysninger, 
herunder de endelige støttemodtagere, om 
hvert projekt, der finansieres, og 
offentliggør dem på deres websted.

Or. en

Ændringsforslag 114
Mikuláš Peksa
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen gør eventuelle 
udtalelser om de projekter, der er 
udvalgt/finansieret under denne facilitet, 
offentligt tilgængelige, når de afgives i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 19 i EIB's vedtægter.

Or. en

Ændringsforslag 115
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag I – punkt A – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Connecting Europe-faciliteten 
(CEF): Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om 
ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 
af 20.12.2013, s. 129) som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/2017 af 25. juni 
2015 om Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer, Det Europæiske 

udgår
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Centrum for Investeringsrådgivning og 
Den Europæiske Portal for 
Investeringsprojekter og om ændring af 
forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) 
nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond 
for Strategiske Investeringer (EUT L 169 
af 1.7.2015, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 116
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag I – punkt C – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Connecting Europe-facilitetens 
låneinstrument (CEF — DI): Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten, om ændring af forordning 
(EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 
67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 
129).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 117
Maria Spyraki

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Reduktion af 
drivhusgasemissionerne

7. Reduktion af 
drivhusgasemissionerne, hvor det er muligt 
i forbindelse med beregningen

Or. en
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Ændringsforslag 118
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Antal reddede arbejdspladser

Or. en

Ændringsforslag 119
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Antal nyetablerede arbejdspladser

Or. en

Ændringsforslag 120
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 7 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7c. Indvirkning på det støttede 
områdes BNP

Or. en


