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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. 
I enlighet med målet att på ett effektivt och 
rättvist sätt uppnå klimatneutralitet 
i unionen till 2050 föreslogs i den gröna 
given en mekanism för en rättvis 
omställning för att tillhandahålla medel för 
att hantera klimatutmaningen utan att 
någon hamnar utanför. De mest sårbara 
regionerna och människorna är de som är 
mest utsatta för de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar. 
Det bör anslås effektivt stöd för att skapa 
hållbar sysselsättning för dem som 
påverkas mest av omställningen.

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

Or. en

Ändringsförslag 23
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med ambitiösa mål för att motverka 
klimatförändringar och skydda miljön. 
I enlighet med åtagandena enligt 
Parisavtalet och målet att på ett effektivt 
och rättvist sätt uppnå 
EU:s utsläppsminskningsmål för 2030 
och klimatneutralitet i unionen till 2040 
föreslogs i den gröna given en mekanism 
för en rättvis omställning för att 
tillhandahålla medel för att hantera 
klimatutmaningen utan att någon hamnar 
utanför. De mest sårbara regionerna och 
människorna är de som är mest utsatta för 
de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar.

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

Or. en

Ändringsförslag 24
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Kommissionen antog ett 
meddelande om den europeiska gröna 
given den 11 december 20199, med en 
färdplan för en ny tillväxtpolitik för Europa 
och med utmanande mål för att 
genomföra energiomställningen. I den 
gröna given förslogs en mekanism för en 
rättvis omställning för att säkerställa att de 
lokala ekonomierna i de territorier som 
påverkas mest av dessa 
strukturförändringar skyndsamt 
diversifieras genom sunda investeringar, 
och för att säkerställa att alla arbetstagare 
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regionerna och människorna är de som är 
mest utsatta för de skadliga effekterna av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Samtidigt kräver hanteringen av 
omställningen stora strukturförändringar.

som för närvarande är anställda inom de 
sektorer som påverkas av omställningen 
omskolas på lämpligt sätt och snabbt 
återintegreras på den lokala 
arbetsmarknaden.

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

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 26
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 27
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Förslaget att inrätta Fonden för en 
rättvis omställning antogs av 
kommissionen den 14 januari 202011. För 
att förbättra planeringen och 
genomförandet av fonden måste 

(3) Förslaget att inrätta Fonden för en 
rättvis omställning antogs av 
kommissionen den 14 januari 202011. För 
att förbättra planeringen och 
genomförandet av fonden måste 
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territoriella planer för en rättvis 
omställning antas. De bör innehålla de 
viktigaste stegen och en tidsplan för 
omställningsprocessen och även ange de 
territorier som drabbas hårdast av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi och som har mindre kapacitet att 
hantera utmaningarna i samband med 
omställningen.

territoriella planer för en rättvis 
omställning antas. De bör innehålla de 
viktigaste stegen och en tidsplan för 
omställningsprocessen och även ange de 
territorier som drabbas hårdast av 
energiomställningen och som har mindre 
kapacitet att hantera utmaningarna 
i samband med omställningen.

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

Or. en

Ändringsförslag 28
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) En lånefacilitet för den offentliga 
sektorn (nedan kallad lånefaciliteten) bör 
tillhandahållas. Den utgör den tredje 
pelaren i mekanismen för en rättvis 
omställning och bör ge stöd till offentliga 
organs investeringar. Sådana investeringar 
ska svara på de utvecklingsbehov som 
följer av de omställningsrelaterade 
utmaningar som beskrivs i de territoriella 
planerna för en rättvis omställning, i den 
form de antogs av kommissionen. Dessa 
planer bör utarbetas tillsammans med 
relevanta regionala och lokala 
myndigheter och i nära samarbete med 
andra aktörer, bland annat näringslivets 
och arbetsmarknadens organisationer, 
företrädare för det civila samhället, 
experter, utbildnings- och 
forskningsinstitutioner, arbetsgivare, 
fackföreningar och lokalt förankrade 
organisationer, i enlighet med artikel [6] 
i förordning (EU) [nya förordningen om 
gemensamma bestämmelser]. Den 
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verksamhet som man planerar ska få stöd 
bör vara förenlig med och komplettera den 
verksamhet som får stöd inom de andra två 
pelarna i mekanismen för en rättvis 
omställning.

Or. en

Ändringsförslag 29
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen, samtidigt som 
man håller fast vid åtagandet att nå målet 
att begränsa den globala 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriella nivåer, bör lånefaciliteten 
omfatta ett brett spektrum av hållbara 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
tillgodose utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till EU:s klimat- och 
energimål för 2030 och en klimatneutral 
ekonomi senast till 2040, enligt vad som 
beskrivs i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, och överensstämmer 
med [taxonomiförordningen]. De 
investeringar som får stöd kan omfatta allt 
från infrastruktur för förnybar energi och 
grön transport till högeffektiva 
fjärrvärmenät, grön mobilitet, 
avfallshantering i enlighet med 
avfallshierarkin, förnybar energi och 
energieffektivitetsåtgärder, inklusive 
renovering och ombyggnad av byggnader, 
stöd till omställningen till en cirkulär 
ekonomi, restaurering och sanering av 
mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Denna omställning syftar till 
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tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

frigörelse från resursförbrukning och 
undanröjande av nettoutsläpp av 
växthusgaser samt andra negativa 
effekter för människors hälsa och miljön 
med anknytning till bland annat 
försämringen av biologisk mångfald och 
ekosystem, överkonsumtion av resurser 
eller kemisk förorening. 
Infrastrukturprojekt får även omfatta 
lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. Dessa investeringar bör 
framför allt inte göras i anläggningar som 
drivs med fossila bränslen eller annan 
verksamhet som undantas från artikel [5] 
i förordningen [FRO-förordningen] och 
de bör inte heller öka eller upprätthålla 
beroendet av fossila bränslen. En 
övergripande investeringsstrategi bör 
föredras, särskilt för territorier med stora 
omställningsbehov. Investeringar i andra 
sektorer kan också få stöd om de är 
hållbara och överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar och möjligheter som följer av 
anpassningen till klimatomställningen. För 
att göra det lättare att identifiera 
investeringar med stor positiv 
miljöpåverkan som är stödberättigande 
inom ramen för lånefaciliteten bör EIB 
genomföra sin nya energiutlåningspolitik 
för att bedöma projekt och alla 
finansieringspartner bör använda 
EU:s klassificeringssystem för 
miljömässigt hållbar ekonomisk 
verksamhet för att göra hållbara projekt 
insynsvänliga. Principen att inte orsaka 
betydande skada bör tillämpas på alla 
investeringar som stöds av lånefaciliteten.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till unionens klimat- 
och energimål för 2030 och en 
klimatneutral ekonomi i unionen senast till 
2050, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från ren teknik och 
infrastruktur, inklusive förnybar energi 
och minskade koldioxidutsläpp inom 
transportinfrastrukturen, till 
fjärrvärmenät, grön och hållbar mobilitet, 
investeringar i forsknings- och 
innovationsverksamhet, inbegripet vid 
universitet och offentliga 
forskningsinstitut, främjande av 
överföring av avancerad och 
marknadsfärdig teknik, investeringar i 
digitalisering, digital innovation och 
digital konnektivitet, inklusive 
digitaliserat jordbruk och 
precisionsjordbruk, smart avfallshantering, 
ren energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark, såvida detta inte omfattas av 
ansvar för miljöskador i enlighet med den 
princip om att förorenaren betalar som 
avses i artikel 191 i EUF-fördraget, samt 
kompetenshöjning och omskolning, 
utbildning och social infrastruktur, 
inklusive subventionerade bostäder. 
Infrastrukturprojekt får även omfatta 
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lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. Stödmekanismer bör undvika 
att ytterligare öka ekonomiska skillnader 
mellan EU-regionerna och i stället 
inriktas på att stärka den sociala 
sammanhållningen mellan alla EU-
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inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen. För att göra det 
lättare att identifiera investeringar med stor 
positiv miljöpåverkan som är 
stödberättigande inom ramen för 
lånefaciliteten kan EU:s 
klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet användas.

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

Or. en

Ändringsförslag 32
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 5

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

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla de sociala, arbetsrelaterade och 
ekonomiska behoven samt 
utvecklingsbehoven i samband med 
omställningen, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
mobilitet, smart avfallshantering, energi 
med låga utsläpp, inklusive naturgas, och 
energieffektivitetsåtgärder, inklusive 
renovering och ombyggnad av byggnader, 
stöd till omställningen till en cirkulär 
ekonomi, restaurering och sanering av 
mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. Investeringar i andra 
sektorer kan också få stöd om de 
överensstämmer med de territoriella planer 
för en rättvis omställning som antagits. 
Genom att ge stöd till investeringar som 
inte ger tillräckliga inkomster syftar 
lånefaciliteten till att ge offentliga organ de 
nödvändiga extra medel som behövs för att 
hantera de sociala, ekonomiska och 
energisäkerhetsmässiga utmaningar som 
följer av energiomställningen.

Or. en

Ändringsförslag 33
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Maria Spyraki

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 34
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 
av mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 

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

stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Antalet 
nyinrättade arbetstillfällen bör vara en 
central faktor i beslutet om att ge stöd. 
Genom att ge stöd till investeringar som 
inte ger tillräckliga inkomster syftar 
lånefaciliteten till att ge offentliga organ de 
nödvändiga extra medel som behövs för att 
hantera de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga utmaningar som följer av 
anpassningen till klimatomställningen. För 
att göra det lättare att identifiera 
investeringar med stor positiv 
miljöpåverkan som är stödberättigande 
inom ramen för lånefaciliteten kan 
EU:s klassificeringssystem för 
miljömässigt hållbar ekonomisk 
verksamhet användas.

Or. en

Ändringsförslag 35
Eva Maydell

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att öka den ekonomiska 
diversifieringen i de territorier som 
påverkas av omställningen bör 
lånefaciliteten omfatta ett brett spektrum av 
investeringar, på villkor att de bidrar till att 
uppfylla utvecklingsbehoven i samband 
med omställningen till en klimatneutral 
ekonomi, enligt vad som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning. De investeringar som får stöd 
kan omfatta allt från energi- och 
transportinfrastruktur till fjärrvärmenät, 
grön mobilitet, smart avfallshantering, ren 
energi och energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive renovering och ombyggnad av 
byggnader, stöd till omställningen till en 
cirkulär ekonomi, restaurering och sanering 

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

stöd till omställningen till en cirkulär 
ekonomi, restaurering och sanering av 
mark samt kompetenshöjning och 
omskolning, utbildning och social 
infrastruktur, inklusive subventionerade 
bostäder, sysselsättningspolitik, åtgärder 
mot avfolkning och minskad ekonomisk 
verksamhet. Infrastrukturprojekt får även 
omfatta lösningar som leder till ökad 
katastrofresiliens. En övergripande 
investeringsstrategi bör föredras, särskilt 
för territorier med stora omställningsbehov. 
Investeringar i andra sektorer kan också få 
stöd om de överensstämmer med de 
territoriella planer för en rättvis 
omställning som antagits. Genom att ge 
stöd till investeringar som inte ger 
tillräckliga inkomster syftar lånefaciliteten 
till att ge offentliga organ de nödvändiga 
extra medel som behövs för att hantera de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som följer av anpassningen till 
klimatomställningen.

Or. en

Ändringsförslag 36
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I syfte att säkerställa att 
lånefaciliteten inte används för att 
bekosta återställande av miljöskador som 
omfattas av ett företags miljöansvar eller 
för att snedvrida incitamenten att minska 
utsläppen och annan miljöpåverkan bör 
stöd till investeringar i återställande och 
sanering av områden, återställande av 
ekosystem och projekt för ändrad 
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användning användas som en sista utväg 
endast när inget företag kan hållas 
juridiskt ansvarigt för att finansiera 
sådana åtgärder, i enlighet med principen 
om att förorenaren betalar i artikel 191 
i EUF-fördraget.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 38
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 39
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) Medlemsstaterna och 
kommissionen bör säkerställa att 
lånefaciliteten bidrar till 
att jämställdheten mellan kvinnor och 
män respekteras och främjas i enlighet 
med artikel 8 i EUF-fördraget. 
Jämställdhetsmålen och kvinnors 
ekonomiska oberoende bör säkerställas 
i alla aspekter och alla faser av 
utarbetandet, övervakningen, 
genomförandet och utvärderingen av de 
operativa programmen vid rätt tillfälle 
och på ett enhetligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 40
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira
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Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Av lånefacilitetens bidragsdel 
förväntas [250 000 000] EUR finansieras 
ur unionens budget i enlighet med 
[förslaget till ny flerårig budgetram] och 
bör utgöra det särskilda referensbeloppet, 
i den mening som avses i punkt 17 i det 
interinstitutionella avtalet av den 2 
december 2013 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning13, för 
Europaparlamentet och rådet under det 
årliga budgetförfarandet.

(8) Av lånefacilitetens bidragsdel 
förväntas [350 000 000] EUR finansieras 
ur unionens budget i enlighet med 
[förslaget till ny flerårig budgetram] och 
bör utgöra det särskilda referensbeloppet, 
i den mening som avses i punkt 17 i det 
interinstitutionella avtalet av den 2 
december 2013 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning13, för 
Europaparlamentet och rådet under det 
årliga budgetförfarandet.

_________________ _________________
13 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

13 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 
bidragsdelen bör en mekanism inrättas för 
att fastställa öronmärkta nationella andelar 
som ska respekteras i ett första skede, 
utifrån den fördelningsnyckel som föreslås 
i förordningen om fonden för en rättvis 
omställning. För att jämka samman det 
målet med behovet att optimera 

(13) För att säkerställa att alla 
medlemsstater får möjlighet att dra nytta av 
bidragsdelen bör en mekanism inrättas för 
att fastställa öronmärkta nationella andelar 
som ska respekteras, utifrån den 
fördelningsnyckel som föreslås 
i förordningen om fonden för en rättvis 
omställning.
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lånefacilitetens ekonomiska konsekvenser 
och dess genomförande bör sådana 
nationella anslag inte öronmärkas efter 
den 31 december 2024. Därefter bör de 
återstående medel som avsatts för 
bidragsdelen tillhandahållas utan någon 
på förhand tilldelad nationell andel och 
på konkurrensutsatt grund på unionsnivå, 
samtidigt som man säkerställer att de är 
förutsägbara för investeringarna och att 
de är behovsbaserade och leder till 
regional konvergens.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och kriterier för 
prioritering av tilldelning, i de fall 
efterfrågan överskrider 
finansieringsresurserna inom de 
nationella anslagen, bör anges 
i arbetsprogrammet och i inbjudan att 
lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och 
prioriteringskriterierna bör hänsyn tas till 
de relevanta kriterier som fastställs 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... [förordningen om 
inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar], projektets 
förmåga att uppnå de mål och tillgodose 
de utvecklingsbehov som beskrivs i de 
territoriella planerna för en rättvis 
omställning, bidraget till 
klimatomställningen, det övergripande 
målet att främja regional och territoriell 
konvergens samt bidragsdelens betydelse 
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mellan de olika pelarna i mekanismen. för projektets genomförbarhet. Unionsstöd 
som fastställs i denna förordning bör därför 
endast göras tillgängligt för medlemsstater 
där det antagits minst en territoriell plan för 
en rättvis omställning. Arbetsprogrammet 
och ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 43
Sira Rego, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör projektets relevans beaktas, när det 
gäller de utvecklingsbehov som beskrivs 
i de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, det övergripande målet att 
främja regional och territoriell konvergens 
samt bidragsdelens betydelse för projektets 
genomförbarhet. Unionsstöd som fastställs 
i denna förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning och som har visat ett 
tydligt åtagande att uppnå 
klimatneutralitet så snart som möjligt. 
Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
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mellan de olika pelarna i mekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 44
Eva Maydell

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Särskilda villkor för 
stödberättigande och tilldelningskriterier 
bör anges i arbetsprogrammet och i 
inbjudan att lämna förslag. I villkoren för 
stödberättigande och tilldelningskriterierna 
bör projektets relevans beaktas, när det 
gäller de utvecklingsbehov som beskrivs 
i de territoriella planerna för en rättvis 
omställning, bidraget till att säkerställa att 
klimatomställningen genomförs på ett sätt 
som inte lämnar någon utanför, det 
övergripande målet att främja regional och 
territoriell konvergens samt bidragsdelens 
betydelse för projektets prismässiga 
överkomlighet. Unionsstöd som fastställs 
i denna förordning bör därför endast göras 
tillgängligt för medlemsstater där det 
antagits minst en territoriell plan för en 
rättvis omställning. Arbetsprogrammet och 
ansökningsomgångarna kommer därför 
också att beakta de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna lämnar in för att 
säkerställa enhetlighet och konsekvens 
mellan de olika pelarna i mekanismen.

Or. en

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

Förslag till förordning
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Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 46
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Stöd inom lånefaciliteten bör 
endast ges till projekt som inte genererar 
ett tillräckligt flöde av egna inkomster som 
kan göra dem finansiellt hållbara och göra 
det möjligt för dem att finansiera sig 
enbart genom lån på marknadsmässiga 
villkor. De egna inkomsterna bör bestå av 
inkomster, budgetöverföringar ej 

(15) Stöd inom lånefaciliteten bör inte 
enbart ges till projekt som inte genererar 
ett tillräckligt flöde av egna inkomster som 
kan göra dem finansiellt hållbara och göra 
det möjligt för dem att finansiera sig 
genom lån på marknadsmässiga villkor, 
utan även till offentliga bärkraftiga 
projekt. De egna inkomsterna bör bestå av 
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medräknade, som genererats direkt av den 
verksamhet som bedrivs inom projektet, 
t.ex. försäljning, avgifter eller besparingar 
till följd av uppgradering av befintliga 
tillgångar.

inkomster, budgetöverföringar ej 
medräknade, som genererats direkt av den 
verksamhet som bedrivs inom projektet, 
t.ex. försäljning, avgifter eller besparingar 
till följd av uppgradering av befintliga 
tillgångar.

Or. en

Motivering

Vi förkastar tanken att endast ”ekonomiskt icke-bärkraftiga” projekt ska kunna få stöd. Den 
privata sektorn behöver inte ha monopol på lönsamma projekt.

Ändringsförslag 47
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Eftersom bidragsdelen bör 
återspegla regionernas olikartade 
utvecklingsbehov i de olika 
medlemsstaterna bör stödet anpassas. Med 
hänsyn till att offentliga organ i mindre 
utvecklade regioner, som de definieras 
i artikel 102.2 i förordning [nya 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser], ofta har en lägre 
investeringskapacitet bör bidragsnivån för 
lån till sådana enheter vara jämförelsevis 
högre.

(16) Eftersom bidragsdelen bör 
återspegla regionernas olikartade 
utvecklingsbehov i de olika 
medlemsstaterna bör stödet anpassas. Med 
hänsyn till att offentliga organ i mindre 
utvecklade regioner, som de definieras 
i artikel 102.2 i förordning [nya 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser], ofta har en lägre 
investeringskapacitet bör bidragsnivån för 
lån till sådana enheter vara jämförelsevis 
högre. Lån inom denna lånefacilitet får 
inte beaktas i beräkningen av kriterierna 
för den europeiska planeringsterminen.

Or. en

Ändringsförslag 48
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Målet med denna förordning, 
nämligen att få fram offentliga 
investeringar i de territorier som påverkas 
mest av övergången till klimatneutralitet 
genom att tillgodose motsvarande 
utvecklingsbehov, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna. 
De viktigaste anledningarna till detta är att 
det är svårt för offentliga organ att ge stöd 
till investeringar som inte genererar 
tillräckliga flöden av egna inkomster och 
som främjar de territorier som påverkas 
mest negativt av klimatomställningen utan 
bidrag från EU, samt behovet av en 
enhetlig genomföranderam med direkt 
förvaltning. Eftersom målen kan uppnås 
bättre på unionsnivå kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 
i fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen 
i samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

(22) Målet med denna förordning, 
nämligen att få fram offentliga 
investeringar i de territorier som påverkas 
mest av övergången till klimatneutralitet 
genom att tillgodose motsvarande 
utvecklingsbehov, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna. 
De viktigaste anledningarna till detta är att 
det är svårt för offentliga organ att ge stöd 
till investeringar som främjar de territorier 
som påverkas mest negativt av klimat- och 
energiomställningen, men inte genererar 
tillräckliga flöden av egna inkomster och 
som inte skulle finansieras av de 
projektansvariga inom samma tidsram 
eller i samma omfattning utan inslaget av 
bidrag från EU:s budget, samt behovet av 
en enhetlig genomföranderam med direkt 
förvaltning. Eftersom målen kan uppnås 
bättre på unionsnivå kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 
i fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen 
i samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 49
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning föreskrivs en 
lånefacilitet för den offentliga sektorn 
(nedan kallad lånefaciliteten) till stöd för 
offentliga organ, bestående av bidrag från 
unionens budget och lån från 
finansieringspartnerna, och fastställs 

I denna förordning föreskrivs en 
lånefacilitet för den offentliga sektorn 
(nedan kallad lånefaciliteten) till stöd för 
offentliga organ, bestående av bidrag från 
unionens budget och lån från 
finansieringspartnerna, i överensstämmelse 
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lånefacilitetens mål. I förordningen 
fastställs även reglerna för bidragsdelen av 
unionens stöd inom lånefaciliteten och 
särskilt dess budget för perioden 2021–
2027, de olika formerna av unionsstöd 
samt bestämmelser om stödberättigande.

med EIB:s regler, utlåningspolicy och 
förfaranden, och fastställs lånefacilitetens 
mål. I förordningen fastställs även reglerna 
för bidragsdelen av unionens stöd inom 
lånefaciliteten och särskilt dess budget för 
perioden 2021–2027, de olika formerna av 
unionsstöd samt bestämmelser om 
stödberättigande.

Or. en

Ändringsförslag 50
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Lånefaciliteten ska stödja territorier 
i unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
till följd av omställningen till unionens 
klimatmål för 2030 och en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar, mycket resurs- och 
energieffektiv, cirkulär ekonomi, som 
bygger helt på förnybar energi, i unionen 
senast till 2040.

Lånefaciliteten ska inte, varken direkt 
eller indirekt, stödja investeringar 
kopplade till produktion, bearbetning, 
distribution, lagring, transport eller 
förbränning av fossila bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Lånefaciliteten ska stödja territorier 
i unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 
till följd av omställningen till unionens 
klimat- och energimål för 2030, som 
inrättats genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU)…/… [om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet och om ändring av 
förordning (EU) 2018/1999 (europeisk 
klimatlag] samt en koldioxid- och 
klimatneutral ekonomi i unionen till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 52
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Lånefaciliteten ska stödja territorier 
i unionen enligt definitionen i artikel 7 
i förordning [FRO-förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 53
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska stödja territorier 
i unionen som står inför allvarliga sociala, 
miljömässiga och ekonomiska utmaningar 

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

utmaningar till följd av 
energiomställningen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 55
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 56
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. finansieringspartner: EIB, andra 
internationella finansinstitut, nationella 
utvecklingsbanker och finansinstitut med 
vilka kommissionen undertecknar en 
administrativ överenskommelse 
i fullständig överensstämmelse med 
EIB:s regler, utlåningspolicy och 
förfaranden, för att säkerställa högsta 
möjliga samarbetsnivå inom 
lånefaciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 57
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 59
Eva Maydell

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. additionalitet: stöd till projekt som 
inte genererar ett tillräckligt flöde av egna 
intäkter för att täcka 
investeringskostnaderna och som bidrar 
till de allmänna mål som fastställs 
i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 60
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. additionalitet: stöd till projekt som 
inte genererar ett tillräckligt flöde av egna 
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intäkter och som inte skulle finansieras 
utan inslaget av bidrag från unionens 
budget.

Or. en

Ändringsförslag 61
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. principen om att inte orsaka 
betydande skada: att avstå från att orsaka 
”betydande skada” enligt artikel 17 
i förordning (EU) nr 2020/852 
[taxonomiförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 62
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem och möjligheter 
som härrör från omställningen till 
unionens klimat- och energimål för 2030 
och en klimatneutral ekonomi till förmån 
för de unionsterritorier som identifieras i 
de territoriella planer för en rättvis 
omställning som medlemsstaterna har 
utarbetat i enlighet med artikel 7 
i förordning [FRO-förordningen], 
i enlighet med den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, FN:s mål för hållbar 
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utveckling och målen i Parisavtalet samt 
förfaranden för ”minimiskyddsåtgärder” 
enligt artikel 18 i förordning (EU) 
2020/852 [taxonomiförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det allmänna målet för 
lånefaciliteten är att hantera allvarliga 
socioekonomiska problem som härrör från 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi till förmån för de unionsterritorier 
som identifieras i de territoriella planer för 
en rättvis omställning som 
medlemsstaterna har utarbetat i enlighet 
med artikel 7 i förordning 
[FRO-förordningen], och att bidra till 
EU:s politiska mål, särskilt unionens 
klimat- och energimål för 2030 och 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050, i enlighet 
med målen i Parisavtalet och för att 
tillgodose behovet av att stärka 
konkurrenskraften.

Or. en

Ändringsförslag 64
Eva Maydell

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

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

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

Or. en

Ändringsförslag 65
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lånefaciliteten ska ha det särskilda 
målet att öka de investeringar inom 
offentlig sektor som görs för att tillgodose 

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

de regionala utvecklingsbehov som 
identifieras i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Lånefaciliteten ska ha det särskilda 
målet att öka de investeringar inom 
offentlig sektor som görs för att tillgodose 
de regionala utvecklingsbehov som 
identifieras i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, genom att underlätta 
finansiering av projekt som minskar vårt 
miljöavtryck i enlighet med våra 
klimatmål, samtidigt som man 
tillhandahåller långsiktig hållbar 
sysselsättning, men som inte genererar ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster och 
som inte skulle finansieras utan inslaget av 
bidrag från unionens budget.

Or. en

Ändringsförslag 68
Eva Maydell

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lånefaciliteten ska ha det särskilda 
målet att öka de investeringar inom 

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

offentlig sektor som görs för att tillgodose 
de regionala utvecklingsbehov som 
identifieras i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, genom att underlätta 
finansiering av projekt som inte genererar 
ett tillräckligt flöde av egna inkomster och 
som därmed inte skulle finansieras av de 
projektansvariga inom samma tidsram 
eller i samma omfattning utan inslaget av 
bidrag från unionens budget.

Or. en

Ändringsförslag 69
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen



AM\1212346SV.docx 37/61 PE657.176v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar de ytterligare 
medel som anslagits i unionens budget för 
perioden 2021–2027 ska bidragsdelen av 
lånefacilitetens stöd finansieras med

1. Utan att det påverkar de ytterligare 
medel som anslagits i unionens budget för 
perioden 2021–2027 ska bidragsdelen och 
det rådgivningsstöd som tillhandahålls 
inom lånefaciliteten finansieras med

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) medel från unionens budget, med 
ett belopp på 250 000 000 EUR i löpande 
priser och

a) medel från unionens budget, med 
ett belopp på 350 000 000 EUR i löpande 
priser och

Or. en

Motivering

Resurserna måste vara mer generösa och ska inte främst grunda sig på en förväntad 
avkastning från outnyttjade medel.

Ändringsförslag 72
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) medel från unionens budget, med 
ett belopp på 250 000 000 EUR i löpande 
priser och

a) medel från unionens budget, med 
ett belopp på 300 000 000 EUR i 2018 års 
priser och

Or. en
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Ändringsförslag 73
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) inkomster avsatta för särskilda 
ändamål enligt punkt 2, med ett högsta 
belopp på 1 275 000 000 EUR i löpande 
priser.

b) inkomster avsatta för särskilda 
ändamål enligt punkt 2, med ett högsta 
belopp på 1 275 000 000 EUR i 2018 års 
priser.

Or. en

Ändringsförslag 74
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ett belopp på upp till 2 % av de 
medel som avses i punkt 1 får användas för 
tekniskt och administrativt stöd till 
genomförandet av instrumentet, t.ex. till 
förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive 
företagsinformations- och tekniksystem, 
samt till administrativa utgifter och 
avgifter till finansieringspartnerna.

5. Ett belopp på upp till 2 % av de 
medel som avses i punkt 1 får användas för 
tekniskt och administrativt stöd till 
genomförandet av instrumentet, t.ex. till 
förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive 
företagsinformations- och tekniksystem, 
samt till administrativa utgifter till 
finansieringspartnerna.

Or. en

Ändringsförslag 75
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medel på upp till ett belopp på 6. Medel på upp till ett belopp på 
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25 000 000 EUR som ingår i de medel som 
avses i punkt 1 ska tillhandahållas för den 
verksamhet som anges i artikel 3.3.

25 000 000 EUR som ingår i de medel som 
avses i punkt 1 ska tillhandahållas för den 
verksamhet som anges i artikel 3.3 och ska 
inte omfattas av nationella 
förhandstilldelningar.

Or. en

Ändringsförslag 76
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De medel som avses i artikel 4.1 
ska, efter avdrag för en avsättning för de 
tekniska och administrativa utgifter som 
avses i artikel 4.5, användas för att 
finansiera projekt i enlighet med punkterna 
2 och 3.

1. De medel som avses i artikel 4.1 
ska, efter avdrag för de medel som avses i 
artikel 4.6 och en avsättning för de 
tekniska och administrativa utgifter som 
avses i artikel 4.5, användas för att 
finansiera projekt i enlighet med punkterna 
2 och 3.

Or. en

Ändringsförslag 77
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För bidrag som beviljas efter 
ansökningsomgångar som inleds senast 
den 31 december 2024 får det unionsstöd 
som tilldelas stödberättigade projekt i en 
medlemsstat inte överskrida de nationella 
andelar som anges i det beslut som 
kommissionen ska anta i enlighet med 
punkt 4.

2. Det unionsstöd som tilldelas 
stödberättigade projekt i en medlemsstat 
får inte överskrida de nationella andelar 
som anges i det beslut som kommissionen 
ska anta i enlighet med punkt 4.

Or. en
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Motivering

Vi förkastar möjligheten att tilldela medel från FRO på konkurrensutsatt grund. FRO är 
ett solidaritetsinstrument som är avsett att bidra till europeisk sammanhållning, inte till att 
öka skillnaderna mellan regionerna.

Ändringsförslag 78
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För bidrag som beviljas enligt 
ansökningsomgångar som inleds från och 
med den 1 januari 2025 ska unionsstöd 
som tilldelas stödberättigande projekt 
tillhandahållas utan någon på förhand 
tilldelad nationell andel och på 
konkurrensutsatt grund på unionsnivå 
tills de återstående medlen har uttömts. 
Vid tilldelningen av sådana bidrag ska 
man beakta att behovet av att säkerställa 
att investeringarna är förutsägbara och 
att man främjar regional konvergens.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 79
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut som 
fastställer de respektive andelarna för varje 
medlemsstat till följd av tillämpningen av 
den metod som anges i bilaga I till 
förordning [FRO-förordningen] i form av 
procentandelar av de totala tillgängliga 
medlen.

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut som 
fastställer de respektive andelarna för varje 
medlemsstat till följd av tillämpningen av 
den metod som anges i bilaga I till 
förordning [FRO-förordningen] i form av 
procentandelar av de medel som avses 
i artikel 4.1 i denna förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 80
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut som 
fastställer de respektive andelarna för varje 
medlemsstat till följd av tillämpningen av 
den metod som anges i bilaga I till 
förordning [FRO-förordningen] i form av 
procentandelar av de totala tillgängliga 
medlen.

4. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt anta ett beslut som fastställer 
de respektive andelarna för varje 
medlemsstat till följd av tillämpningen av 
den metod som anges i bilaga I till 
förordning [FRO-förordningen] i form av 
procentandelar av de totala tillgängliga 
medlen.

Or. en

Ändringsförslag 81
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Revision ska ske i enlighet med 
budgetförordningen, och nödvändiga 
rättigheter och nödvändigt tillträde ska 
ges till kommissionen för att utföra ad-
hoc-revisioner, till revisionsrätten för en 
obligatorisk årlig revisionsberättelse, till 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) för 
administrativa utredningar och till 
Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) 
för brottsutredningar.

Or. en
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Ändringsförslag 82
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast projekt som bidrar till de mål som 
avses i artikel 3 och som uppfyller samtliga 
följande villkor ska berättiga till unionsstöd 
inom ramen för lånefaciliteten:

Faciliteten ska inte stödja verksamheter 
som undantas enligt artikel [5] 
i förordning [FRO-förordningen].

Endast projekt som bidrar till de mål som 
avses i artikel 3 och som uppfyller samtliga 
följande villkor ska berättiga till unionsstöd 
inom ramen för lånefaciliteten:

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 84
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 85
Eva Maydell

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 86
Paolo Borchia

Förslag till förordning
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Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Genom undantag från punkt 1 b 
får projekt som erhåller stöd från unionen 
via lånefaciliteten också tilldelas 
rådgivningsstöd och tekniskt stöd från 
andra unionsprogram för utarbetande, 
utveckling och genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 88
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Projekten kan visa att de ”inte 
orsakar betydande skada”, inte leder till 
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inlåsning av koldioxidintensiva tillgångar 
och inte hindrar utvecklingen av 
koldioxidfria alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 89
Eva Maydell

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 90
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Projektens kostnader med 
anknytning till bidragsbeloppet, när detta 
tillhandahålls, stöds inte inom ramen för 
något annat unionsprogram.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Lånefaciliteten ska inte stödja 
verksamheter som undantas enligt 
artikel [5] i förordning (EU).../... 
[FRO-förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 92
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Projekten genererar inte ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster som 
gör att de kan finansieras utan 
unionsstöd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 93
Eva Maydell

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Projekten genererar inte ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster som 
gör att de kan finansieras utan unionsstöd.

d) Projekten genererar inte ett 
tillräckligt flöde av egna inkomster som 
gör att de kan finansieras utan unionsstöd 
inom samma tidsram eller i samma 
omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 94
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Projektens biprodukter, såsom 
studier, programvaruverktyg och 
arkitekturplaner, utvecklas i enlighet med 
principen om öppen källkod och 
offentliggörs.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
I enlighet med artikel 8.1 d kan 
kommissionen godkänna projekt som 
skapar diversifiering och garanterar en 
tryggad energiförsörjning med 
övergångsenergibärare som redan godtas 
inom Fonden för en rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 96
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots de kriterier som anges i artikel 197 
i budgetförordningen är endast juridiska 
personer inom den offentliga sektorn, 
etablerade i en medlemsstat som ett 

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

offentligrättsligt organ eller som ett 
privaträttsligt organ som anförtrotts 
offentliga förvaltningsuppgifter, 
berättigade att ansöka som potentiella 
stödmottagare enligt denna förordning.

I enlighet med artikel 129 i 
budgetförordningen ska varje person eller 
enhet som mottar medel från unionen 
samarbeta till fullo för att skydda 
unionens ekonomiska intressen och ska 
som ett villkor för mottagande av medel 
bevilja den behöriga utanordnaren de 
rättigheter och den tillgång som krävs. 
Endast medlemsstater som deltar i det 
fördjupade samarbetet enligt förordning 
(EU) 2017/1939 om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) 
är berättigade att få bidrag och lån från 
denna lånefacilitet.

Or. en

Ändringsförslag 97
Izabela-Helena Kloc

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 98
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Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Bidragsbeloppet får inte överstiga 
30 % av det lån som beviljas av 
finansieringspartnern inom ramen för 
lånefaciliteten. För projekt i territorier 
belägna i Nuts 2-regioner med en BNP per 
capita på högst 75 % av genomsnittlig BNP 
i EU-27 enligt artikel [102.2] i förordning 
[nya förordningen om gemensamma 
bestämmelser] får bidragsbeloppet inte 
överstiga 40 % av det lån som 
tillhandahålls av finansieringspartnern.

Or. en

Ändringsförslag 99
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utöver de skäl som anges i artikel 
131.4 i budgetförordningen och efter 
samråd med finansieringspartnern får 
bidragsbeloppet dras in, minskas eller 
bidragsöverenskommelsen ensidigt hävas 
av kommissionen enligt följande villkor:

a) Minskning ska tillämpas om det 
ekonomiskt mest betydelsefulla varu-, 
byggentreprenad- eller tjänstekontraktet 
inte har undertecknats inom två år efter 
undertecknandet av 
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bidragsöverenskommelsen, i fall då ett 
sådant kontrakt planeras enligt 
bidragsöverenskommelsen eller 
låneavtalet.
b) Indragning ska tillämpas om de 
ansvariga EU-organen, nämligen Olaf 
eller Eppo, bedriver en administrativ eller 
brottslig utredning.
c) Hävning ska tillämpas om de revisioner 
eller utredningar som gjorts av de 
ansvariga EU-organen leder till slutsatsen 
att det finns bevis för misskötsel av medel, 
exempelvis bedrägeri, korruption eller 
höga felnivåer.
d) Hävning ska tillämpas om någon av 
EU-institutionerna drar slutsatsen att det 
finns återkommande allmänna brister vad 
gäller rättsstatsprincipen i de 
medlemsstater eller den region som är 
mottagare av EU-medel, i form av bidrag 
eller lån.

Or. en

Ändringsförslag 100
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om unionsstödet kombineras med 
låneordningar och om varu- eller 
tjänstekontrakt inte planeras ska punkt 1 
inte tillämpas.

utgår

I sådana fall och efter samråd med 
finansieringspartnern får bidragsbeloppet 
minskas eller bidragsöverenskommelsen 
hävas, och alla relaterade belopp som 
betalats ut får återkrävas i enlighet med 
villkoren i bidragsöverenskommelsen.

Or. en
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Ändringsförslag 101
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sådana fall och efter samråd med 
finansieringspartnern får bidragsbeloppet 
minskas eller bidragsöverenskommelsen 
hävas, och alla relaterade belopp som 
betalats ut får återkrävas i enlighet med 
villkoren i bidragsöverenskommelsen.

I sådana fall ska alla relaterade belopp som 
betalats ut efter minskning, indragning 
eller hävning av kommissionen återkrävas 
utan onödigt dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 102
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådgivningsstödet enligt den här 
förordningen ska genomföras med indirekt 
förvaltning, i enlighet med reglerna och 
genomförandemetoderna för InvestEU:s 
rådgivningscentrum, som inrättats genom 
artikel [20] i förordning 
[InvestEU-förordningen].

1. Rådgivningsstödet enligt den här 
förordningen ska genomföras med indirekt 
förvaltning, i enlighet med reglerna och 
genomförandemetoderna för InvestEU:s 
rådgivningscentrum, som inrättats genom 
artikel [20] i förordning 
[InvestEU-förordningen], och ska inte 
omfattas av nationella 
förhandstilldelningar.

Or. en

Ändringsförslag 103
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska genomföras genom 
arbetsprogram som fastställs i enlighet 
med artikel 110 i budgetförordningen. 
Arbetsprogrammen ska innehålla uppgifter 
om de nationella andelarna av medlen, 
inklusive eventuella ytterligare medel, för 
varje medlemsstat i enlighet med artiklarna 
4.1 och 6.2 i den här förordningen.

Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 17 för att fastställa 
arbetsprogram i enlighet med artikel 110 
i budgetförordningen. I arbetsprogrammen 
ska kriterierna och villkoren för 
stödberättigande för urvalet av projekt 
och prioriteringen av dem anges. Dessa 
kriterier ska ta hänsyn till projektets 
bidrag till de mål och de behov som 
fastställts i de territoriella planerna för en 
rättvis omställning, bidraget till EU:s 
klimat- och energimål för 2030 och målet 
att uppnå klimatneutralitet samt relevanta 
kriterier som fastställs i 
[taxonomiförordningen].Arbetsprogramm
en ska innehålla uppgifter om de nationella 
andelarna av medlen, inklusive eventuella 
ytterligare medel, för varje medlemsstat 
i enlighet med artiklarna 4.1 och 6.2 i den 
här förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 104
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånefaciliteten ska genomföras genom 
arbetsprogram som fastställs i enlighet med 
artikel 110 i budgetförordningen. 
Arbetsprogrammen ska innehålla 
uppgifter om de nationella andelarna av 
medlen, inklusive eventuella ytterligare 
medel, för varje medlemsstat i enlighet 
med artiklarna 4.1 och 6.2 i den här 
förordningen.

Lånefaciliteten ska genomföras genom 
årliga arbetsprogram som fastställs 
i enlighet med artikel 110 
i budgetförordningen. Arbetsprogrammen 
ska antas av kommissionen genom en 
delegerad akt. Dessa delegerade akter ska 
antas i enlighet med artikel 17 i den här 
förordningen. Arbetsprogrammen ska 
innehålla ansökningsomgångar, 
inbegripet möjligheten till åtagande för 
alla nationella andelar fram till den 
31 december 2024.
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Or. en

Ändringsförslag 105
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Urval av andra finansieringspartner än 

EIB
Kommissionen ska ange villkor och 
förfaranden för urvalet av andra 
finansieringspartner än EIB i en 
genomförandeakt i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 5 
i förordning (EU) nr 182/2011. 
Villkoren för stödberättigande för urvalet 
av andra finansieringspartner än EIB ska 
återspegla lånefacilitetens mål.
Vid urvalet av finansieringspartner ska 
kommissionen särskilt beakta 
finansieringspartnernas kapacitet
a) att maximera effekten av EU-garantin 
genom egna medel, 
b) att säkerställa lämplig geografisk 
diversifiering av faciliteten och 
möjliggöra finansiering av mindre 
projekt, 
c) att till fullo uppfylla de krav i artikel 
155.2 och 155.3 i budgetförordningen som 
rör skatteflykt, skattebedrägeri, 
skatteundandragande, penningtvätt, 
finansiering av terrorism och icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner, 
d) att säkerställa transparens och 
allmänhetens tillgång till information om 
varje projekt, e) att säkerställa att deras 
utlåningspolitik överensstämmer med 
unionens klimat- och energimål för 2030 
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och målet om klimatneutralitet, 
f) att integrera en analys av miljö- och 
klimatfaktorer, sociala faktorer och 
företagsstyrningsfaktorer i urvalet och 
utvärderingen av projekt. Kommissionen 
ska offentliggöra urvalsresultaten.

Or. en

Ändringsförslag 106
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Finansierade projekt enligt denna 
lånefacilitet ska klimat- och miljösäkras 
samt prövas och spåras vad gäller social 
hållbarhet så att de skadliga 
konsekvenserna blir så små som möjligt 
och fördelarna för klimatet, miljön och 
den sociala dimensionen blir så stora som 
möjligt, i enlighet med EU:s mål. När 
enheter söker finansiering ska de därför 
ge lämplig information för detta ändamål 
med hjälp av vägledning som 
kommissionen utarbetar. Projekt under en 
viss storlek som preciseras i vägledningen 
ska undantas från säkringen.

Or. en

Ändringsförslag 107
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 14a
Insyn

1. Stödmottagarna ska till förmån för den 
breda allmänheten säkerställa största 
möjliga insyn i åtgärder och finansiella 
flöden enligt detta instrument, inbegripet 
ett offentliggörande av stödmottagarna 
online i ett maskinläsbart format. 
2. Stödmottagarna ska i enlighet med 
direktiv (EU) 2019/1024 om öppna data 
och vidareutnyttjande av information från 
den offentliga sektorn offentliggöra all 
relevant information om sina projekt i ett 
standardiserat och jämförbart öppet och 
maskinläsbart format i ett officiellt 
offentligt tillgängligt register, som 
inbegriper, utan att vara begränsad till, 
projektförslag, försäkran om att inga 
intressekonflikter föreligger, 
mötesprotokoll, konsekvensbedömningar, 
avtal, utvärderingar och 
revisionsberättelser, samtidigt som alla 
offentliga upphandlingar ska 
offentliggöras i EU:s portal för öppna 
data.
3. Alla offentliggjorda uppgifter ska 
finnas tillgängliga på obestämd tid. 
EU-institutionerna och medlemsstaterna 
bör erbjuda samarbete inom 
logistikåtgärder för att hålla alla dessa 
uppgifter tillgängliga för den breda 
allmänheten även efter att stödmottagaren 
upphört att existera.

Or. en

Ändringsförslag 108
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

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

2. Interimsutvärderingen av 
lånefaciliteten ska göras senast den 
30 juni 2025, när tillräcklig information om 
genomförandet av faciliteten förväntas 
finnas tillgänglig. Utvärderingen ska 
särskilt visa hur det unionsstöd som 
tillhandahållits genom lånefaciliteten ska 
ha bidragit till att tillgodose behoven i de 
territorier som genomför de territoriella 
planerna för en rättvis omställning. 
Utvärderingen ska också visa hur det 
unionsstöd som tillhandahålls inom 
ramen för lånefaciliteten ska ha bidragit 
till att uppfylla EU:s hållbarhetsmål, 
särskilt unionens klimat- och energimål 
för 2030 och omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen till 
2040.

Or. en

Ändringsförslag 109
Eva Maydell

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utvärderingen ska också innehålla 
en analys av hur det unionsstöd som 
tillhandahålls inom ramen för 
lånefaciliteten har bidragit till att uppfylla 
EU:s politiska hållbarhetsmål, särskilt 
unionens klimat- och energimål för 2030 
och omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 111
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Revisioner av användningen av 
unionens stöd som tillhandahålls genom 
lånefaciliteten och som utförs av personer 
eller enheter, även andra än de som görs 
på uppdrag av unionens institutioner eller 
organ, ska ligga till grund för den 
övergripande försäkran i enlighet med 
artikel 127 i budgetförordningen.

1. Revisioner av användningen av 
unionens stöd som tillhandahålls genom 
lånefaciliteten och som utförs av 
revisionsrätten i enlighet med artikel 287 
i EUF-fördraget. Utöver den obligatoriska 
årliga revisionsberättelsen ska 
revisionsrätten lägga fram en särskild 
rapport om genomförande av denna 
lånefacilitet [... år] efter ikraftträdandet 
av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 112
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansieringspartnerna ska förse 
kommissionen och eventuella utsedda 
revisorer med alla tillgängliga handlingar 
som behövs för att båda dessa myndigheter 
ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

2. Finansieringspartnerna och 
stödmottagarna ska förse kommissionen, 
revisionsrätten och eventuella övriga 
utsedda revisorer med alla tillgängliga 
handlingar och uppgifter som behövs för 
att båda dessa myndigheter ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 113
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Finansieringspartnerna ska 
offentliggöra all relevant information, 
inbegripet de slutliga stödmottagarna, om 
varje projekt som finansieras och 
offentliggöra denna information på sin 
webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 114
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska vid utfärdandet 
offentliggöra varje yttrande som avges om 
de projekt som valts ut/finansieras inom 
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denna lånefacilitet i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i artikel 19 
i EIB:s stadga.

Or. en

Ändringsförslag 115
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilaga I – led A – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fonden för ett sammanlänkat 
Europa (FSE): Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av 
den 11 december 2013 om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), ändrad 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 
2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska 
centrumet för investeringsrådgivning och 
portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1291/2013 och 
(EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 
1.7.2015, s. 1).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 116
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilaga I – led C – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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– Skuldinstrumentet för fonden för 
ett sammanlänkat Europa (CEF DI): 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 117
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Bilaga II – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Minskade växthusgasutsläpp 7. Minskade växthusgasutsläpp, där 
detta är lämpligt för beräkningen

Or. en

Ändringsförslag 118
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Antal insparade arbetstillfällen

Or. en

Ändringsförslag 119
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilaga II – led 7b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Antal nya arbetstillfällen

Or. en

Ändringsförslag 120
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilaga II – led 7c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7c. Effekterna för det finansierade 
territoriets BNP

Or. en


