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Ændringsforslag 45
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. vedtager nedenstående holdning 
ved førstebehandling;

1. forkaster Kommissionens forslag;

Or. el

Ændringsforslag 46
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 175, stk. 3,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 175, stk. 3, artikel 192, stk. 1, 
artikel 194, stk. 1, og artikel 194 , stk. 2,

Or. en

Ændringsforslag 47
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i relation til den næste flerårige 
finansielle ramme bidrager til, at Unionen 
kan opfylde sine forpligtelser, og bør sigte 
mod at styrke gennemførelsen af 
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bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes 
af tilsvarende absorptioner.

Parisaftalen med hensyn til at begrænse 
den globale temperaturstigning til under 
1,5 °C og FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt den europæiske søjle for 
sociale rettigheder ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne og 
sociale målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
udfordringer ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, der er 
fuldt baseret på vedvarende energi og 
meget ressource- og energieffektiv, og 
som har til formål at opnå 
nettodrivhusgasemissioner på nul inden 
2040 og gøre denne omstilling retfærdig 
og inklusiv for alle.

_________________ _________________
11 COM(2019)0640 af 11.12.2019. 11 COM(2019)0640 af 11.12.2019.
12 COM(2020)0021 af 14.1.2020. 12 COM(2020)0021 af 14.1.2020.

Or. en

Begrundelse

It is deemed necessary to highlight what are the main characteristics of a climate-neutral 
economy to bring clarity and common understanding. Therefore, the amendment modifying 
"Climate-neutral economy" into "fully renewables-based, highly resource and energy-
efficient, climate-neutral and circular economy aimed at achieving net-zero GHG emissions 
by 2040", applies throughout the text and its approval would entail the modification of the 
entire text accordingly. Moreover, growing scientific evidence indicates that, in order to 
avoid the worst impacts of climate change, the EU should strive for a climate neutral 
economy by 2040. The latter is achievable in a cost-effective thanks to a highly-energy 
efficient and 100% renewable based energy system

Ændringsforslag 48
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
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Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme, som 
prioriterer foranstaltninger til den 
økonomiske genopretning efter 
sundhedskrisen skabt af covid-19-
pandemien, bidrager til opfyldelsen af 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig 
udvikling ved at koncentrere Unionens 
finansiering om grønne målsætninger, 
hvilket vil resultere i lavere 
kulstofemissioner gennem omstillingen til 
rene og rimelige energikilder og gennem 
fremme af grønne og blå investeringer, 
den cirkulære økonomi, tilpasning til 
klimaændringer og risikoforebyggelse og 
-styring. Denne forordning gennemfører en 
af de prioriteter, der er fastsat i 
meddelelsen om den europæiske grønne 
pagt ("den europæiske grønne pagt")11, og 
er en del af investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa12, der i forbindelse 
med samhørighedspolitikken yder målrettet 
finansiering under mekanismen for 
retfærdig omstilling til at tackle de 
økonomiske og sociale omkostninger ved 
omstillingen til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi, hvor de resterende 
drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

_________________ _________________
11 COM(2019)0640 af 11.12.2019. 11 COM(2019)0640 af 11.12.2019.
12 COM(2020)0021 af 14.1.2020. 12 COM(2020)0021 af 14.1.2020.

Or. en

Ændringsforslag 49
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
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Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og forpligtelserne 
i henhold til FN's mål for bæredygtig 
udvikling ved at koncentrere Unionens 
finansiering om grønne målsætninger samt 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt"), og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa, der i forbindelse 
med samhørighedspolitikken yder målrettet 
finansiering under mekanismen for 
retfærdig omstilling til at tackle de 
økonomiske og sociale omkostninger ved 
omstillingen til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi, hvor de resterende 
drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

_________________
11 COM(2019)0640 af 11.12.2019.
12 COM(2020)0021 af 14.1.2020.

Or. en

Ændringsforslag 50
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer (1) Denne forordning gennemfører en 
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for Unionens samhørighedspolitik for 
perioden 2021-2027 i forbindelse med den 
næste flerårige finansielle ramme 
bidrager til opfyldelsen af Unionens 
forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig 
udvikling ved at koncentrere Unionens 
finansiering om grønne målsætninger. 
Denne forordning gennemfører en af de 
prioriteter, der er fastsat i meddelelsen om 
den europæiske grønne pagt ("den 
europæiske grønne pagt")11, og er en del af 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa12, der i forbindelse med 
samhørighedspolitikken yder målrettet 
finansiering under mekanismen for 
retfærdig omstilling til at tackle de 
økonomiske og sociale omkostninger ved 
omstillingen til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi, hvor de resterende 
drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

af de prioriteter, der er fastsat i 
meddelelsen om den europæiske grønne 
pagt ("den europæiske grønne pagt")11, og 
er en del af investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa12, der i forbindelse 
med samhørighedspolitikken yder målrettet 
finansiering under mekanismen for 
retfærdig omstilling til at tackle de 
økonomiske og sociale omkostninger ved 
omstillingen til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi, hvor de resterende 
drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner. Denne 
forordning yder ligeledes et betydeligt 
bidrag til de nødvendige aktioner til 
imødegåelse af den kraftige og pludselige 
deflation, som EU står over for som følge 
af covid-19-pandemien.

_________________ _________________
11COM (2019) 640 final af 11.12.2019. 11COM (2019) 640 final af 11.12.2019.
12COM(2020) 21 af 14.1.2020. 12COM(2020) 21 af 14.1.2020.

Or. it

Ændringsforslag 51
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
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fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved at optimere de 
bæredygtige beskæftigelsesmuligheder 
ved omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi, hvor de resterende 
drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

_________________ _________________
11 COM(2019)0640 af 11.12.2019. 11 COM(2019)0640 af 11.12.2019.
12 COM(2020)0021 af 14.1.2020. 12 COM(2020)0021 af 14.1.2020.

Or. en

Ændringsforslag 52
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen med hensyn til at 
begrænse den globale temperaturstigning 
til under 1,5 °C og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
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omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

_________________ _________________
11 COM(2019)0640 af 11.12.2019. 11 COM(2019)0640 af 11.12.2019.
12 COM(2020)0021 af 14.1.2020. 12 COM(2020)0021 af 14.1.2020.

Or. en

Ændringsforslag 53
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Javi López, Ibán García Del Blanco, Clara Aguilera, César Luena, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner, og ressourcerne 
anvendes bæredygtigt.



PE652.416v01-00 10/163 AM\1205767DA.docx

DA

_________________ _________________
11COM (2019) 640 final af 11.12.2019. 11COM (2019) 640 final af 11.12.2019.
12COM(2020) 21 af 14.1.2020. 12COM(2020) 21 af 14.1.2020.

Or. es

Ændringsforslag 54
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske og sociale 
omkostninger ved omstillingen til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor de 
resterende drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

(1) De lovgivningsmæssige rammer for 
Unionens samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme bidrager til 
opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling ved at koncentrere 
Unionens finansiering om grønne 
målsætninger. Denne forordning 
gennemfører en af de prioriteter, der er 
fastsat i meddelelsen om den europæiske 
grønne pagt ("den europæiske grønne 
pagt")11, og er en del af investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa12, der i 
forbindelse med samhørighedspolitikken 
yder målrettet finansiering under 
mekanismen for retfærdig omstilling til at 
tackle de økonomiske, sociale og 
miljømæssige omkostninger ved 
omstillingen til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi, hvor de resterende 
drivhusgasemissioner opvejes af 
tilsvarende absorptioner.

_________________ _________________
11 COM(2019)0640 af 11.12.2019. 11 COM(2019)0640 af 11.12.2019.
12 COM(2020)0021 af 14.1.2020. 12 COM(2020)0021 af 14.1.2020.

Or. en
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Ændringsforslag 55
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) EU's og de nationale regeringers 
grønne pagt, hvis første 
lovgivningsmæssige initiativ er Fonden 
for Retfærdig Omstilling - som del af 
mekanismen for retfærdig omstilling - er 
en strategisk plan, som har til formål at 
styrke store monopolistiske EU-
koncerners stilling i forhold til deres 
globale konkurrenter, angiveligt for at 
adressere ødelæggelsen af miljøet og 
"klimaændringerne". Det vil forværre de 
problemer, som almindelige 
arbejderfamilier står over for, og øge den 
primære kilde til disse problemer, nemlig 
en produktion, som udelukkende er 
baseret på kriteriet om kapitalistisk 
lønsomhed. De ansatte kommer til at 
betale regningen for virksomhedernes 
profitter i form af stigende energipriser, 
tusindvis af afskedigelser, ørkendannelse 
af hele regioner og en forværring af 
situationen for selvstændige. Det kan ikke 
lade sig gøre at gavne både de ansatte og 
virksomhedskoncernerne på samme tid. 
En løsning og en udvej for almindelige 
arbejdende mennesker, som har potentiale 
til at opfylde alle deres behov, er, at 
energikilderne og midlerne til produktion, 
overførsel og fordeling af energi bliver 
statsejendom. Uden 
virksomhedskoncerner og kriteriet om 
profit i produktionen vil det være muligt 
at booste energieffektiviteten og styrke 
produktionen af brunkuls- og 
hydroelektriske kraftværker og opfylde 
energibehovet for almindelige 
arbejderklassefamilier, ligesom der kan 
træffes foranstaltninger til at beskytte 
miljøet og arbejdstageres og beboeres 
sundhed og sikkerhed samt til at forbedre 
lønninger og rettigheder for arbejdstagere 
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i industrien.

Or. el

Ændringsforslag 56
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Efter præsentationen af 
Kommissionens prioriteter i begyndelsen 
af regeringsperioden har EU og den 
øvrige verden været ramt af covid-19-
pandemien og dens sundhedsmæssige og 
økonomiske følger. Det bør føre til en 
revurdering af disse målsætninger på kort 
og mellemlang sigt og til, at man som 
prioritet fastsætter at styrke den 
hensygnende økonomi som følge af 
pandemien og de sundhedsmæssige og 
sociale kriser, den har affødt. I lyset af 
dette bør man prioritere den økonomiske 
udvikling og jobskabelse.

Or. es

Ændringsforslag 57
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral 
og cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 

(2) Den 12. december 2019 godkendte 
Det Europæiske Råd målesætningen om at 
opnå en klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Den deflationære virkning af 
bekæmpelsen af klimaforandringer vil i sig 
selv medføre socioøkonomiske ulemper på 
mellemlang sigt og vil derfor også have en 
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klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og 
skaber muligheder og udfordringer for 
alle på mellemlang sigt, vil ikke alle 
regioner og medlemsstater starte deres 
omstilling fra samme udgangspunkt eller 
have samme kapacitet til at reagere. Nogle 
er mere avancerede end andre, mens 
omstillingen medfører større sociale og 
økonomiske virkninger for de regioner, 
der er stærkt afhængige af fossile 
brændstoffer — navnlig kul, brunkul, tørv 
og olieskifer — eller drivhusgasintensive 
industrier. En sådan situation skaber ikke 
blot en risiko for en omstilling i flere 
hastigheder i Unionen for så vidt angår 
klimaindsatsen, men også for voksende 
forskelle mellem regionerne, hvilket er til 
skade for målsætningerne om social, 
økonomisk og territorial samhørighed.

ikke altid positiv miljøvirkning. I 
betragtning af at covid-19-pandemien vil 
medføre en dyb recession og, i mangel af 
passende pengepolitikker fra ECB's side, 
en vedholdende deflation, ville det 
desuden være særdeles hensigtsmæssigt at 
afbøde den konjunkturforstærkende 
virkning af Unionens klimapolitikker, idet 
man udsætter opfyldelsen af de mål, der 
er godkendt af Det Europæiske Råd, på 
ubestemt tid. Desuden vil ikke alle 
regioner og medlemsstater starte 
omstillingen hen imod en klimamæssigt 
neutral økonomi fra samme udgangspunkt 
eller have samme kapacitet til at reagere. 
Nogle er mere avancerede end andre, 
navnlig de lande, der har opfyldt løfterne 
og nået målene i Kyotoprotokollen (20 % 
energi fra vedvarende energikilder senest 
i 2020) ved at foretage store investeringer, 
og som i dag skal bidrage til omstillingen i 
lande og regioner, der er stærkt afhængige 
af fossile brændstoffer – navnlig kul, 
brunkul, tørv og olieskifer — eller 
drivhusgasintensive industrier. En sådan 
situation skaber ikke blot en risiko for en 
omstilling i flere hastigheder i Unionen for 
så vidt angår klimaindsatsen, men også for 
voksende forskelle mellem regionerne og 
illoyal konkurrence fra lande, der endnu 
ikke er gået i gang med 
dekarboniseringen, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed. På samme måde 
findes der i det europæiske økonomiske 
system forskellige erhvervssektorer, ikke 
kun i kulområder, der fortsat er stærkt 
afhængige af fossile kilder og derfor er 
stærkt kulstofudledende, som har behov 
for at blive ledsaget hen imod 
omstillingen gennem passende 
støtteforanstaltninger såsom 
foranstaltningerne i henhold til 
nærværende forordning.

Or. it
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Ændringsforslag 58
Susana Solís Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed. Opmærksomheden 
bør især rettes mod NUTS 3-områder med 
en befolkning under 12,5 indbyggere/km2 
eller med en gennemsnitlig årlig 
befolkningsreduktion på over -1 % 
mellem 2007 og 2017, ligesom de bør 
være genstand for specifikke regionale og 
nationale planer om at tiltrække flere 
mennesker til regionen og opfordre dem 
til at blive samt øge erhvervslivets 
investeringer og adgangen til digitale og 
offentlige tjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 59
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi, der er fuldt baseret på 
vedvarende energi og meget ressource- og 
energieffektiv, og som har til formål at 
opnå nettodrivhusgasemissioner på nul 
inden 2040, er en af Unionens vigtigste 
politikmålsætninger. Den 12. december 
2019 godkendte Det Europæiske Råd 
målesætningen om at opnå en klimaneutral 
Union inden 2050, men voksende 
videnskabelige beviser tyder på, at vi skal 
bevæge os hurtigere, og at EU for at 
undgå de værste konsekvenser af 
klimaændringerne bør stræbe efter at 
opnå nettodrivhusgasemissioner på nul i 
Unionen allerede inden 2040 og dermed 
forbedre målsætningerne i Parisaftalen. 
Mens bekæmpelse af klimaforandringer og 
miljøforringelse vil være til gavn for alle 
på lang sigt og skaber muligheder og 
udfordringer for alle på mellemlang sigt, 
vil ikke alle regioner og medlemsstater 
starte deres omstilling fra samme 
udgangspunkt eller have samme kapacitet 
til at reagere. Nogle er mere avancerede 
end andre, mens omstillingen medfører 
større sociale og økonomiske virkninger 
for de regioner, der er stærkt afhængige af 
fossile brændstoffer — navnlig kul, 
brunkul, tørv og olieskifer — eller 
drivhusgasintensive industrier såsom stål- 
og jernindustrien. En sådan situation 
skaber ikke blot en risiko for en omstilling 
i flere hastigheder i Unionen for så vidt 
angår klimaindsatsen, men også for 
voksende forskelle mellem regionerne, 
hvilket er til skade for målsætningerne om 
social, økonomisk og territorial 
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samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 60
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed. Der bør i den 
forbindelse rettes særlig opmærksomhed 
på de specielle udfordringer, som 
virkningerne af omstillingen til 
klimaneutralitet vil betyde for 
fjerntliggende regioner, øregioner og 
geografisk dårligt stillede områder samt 
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for områder, der lider under affolkning.

Or. es

Ændringsforslag 61
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en bæredygtig, 
klimaneutral og cirkulær økonomi er en af 
Unionens vigtigste politikmålsætninger. 
Den 12. december 2019 godkendte Det 
Europæiske Råd målesætningen om at 
opnå en klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere, og de har ikke alle 
truffet den samme politiske foranstaltning 
og foranstaltninger til fremme af 
omstillingen. Nogle er mere avancerede 
end andre, mens omstillingen medfører 
større sociale, jobmæssige og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.
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Or. es

Ændringsforslag 62
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med Parisaftalens 
målsætning om at begrænse den globale 
opvarmning til 1,5 grader over det 
førindustrielle niveau i overensstemmelse 
med målsætningerne i Parisaftalen. Mens 
bekæmpelse af klimaforandringer og 
miljøforringelse vil være til gavn for alle 
på lang sigt og skaber muligheder og 
udfordringer for alle på mellemlang sigt, 
vil ikke alle regioner og medlemsstater 
starte deres omstilling fra samme 
udgangspunkt eller have samme kapacitet 
til at reagere. Nogle er mere avancerede 
end andre, mens omstillingen medfører 
større sociale og økonomiske virkninger 
for de regioner, der er stærkt afhængige af 
fossile brændstoffer — navnlig kul, 
brunkul, tørv og olieskifer — eller 
drivhusgasintensive industrier. En sådan 
situation skaber ikke blot en risiko for en 
omstilling i flere hastigheder i Unionen for 
så vidt angår klimaindsatsen, men også for 
voksende forskelle mellem regionerne, 
hvilket er til skade for målsætningerne om 
social, økonomisk og territorial 
samhørighed.

Or. en
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Ændringsforslag 63
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, energi, tørv og 
olieskifer — drivhusgasintensive industrier 
eller industrier, hvis produkter påvirkes af 
omstillingen til klimaneutralitet i EU. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 64
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed, som er 
grundlæggende for vores Union.

Or. en

Ændringsforslag 65
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
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Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger for de regioner, 
der er stærkt afhængige af fossile 
brændstoffer — navnlig kul, brunkul, tørv 
og olieskifer — eller drivhusgasintensive 
industrier. En sådan situation skaber ikke 
blot en risiko for en omstilling i flere 
hastigheder i Unionen for så vidt angår 
klimaindsatsen, men også for voksende 
forskelle mellem regionerne, hvilket er til 
skade for målsætningerne om social, 
økonomisk og territorial samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 66
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
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medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af faste fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 
eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 67
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi er en af Unionens 
vigtigste politikmålsætninger. Den 12. 
december 2019 godkendte Det Europæiske 
Råd målesætningen om at opnå en 
klimaneutral Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen. Mens bekæmpelse af 
klimaforandringer og miljøforringelse vil 
være til gavn for alle på lang sigt og skaber 
muligheder og udfordringer for alle på 
mellemlang sigt, vil ikke alle regioner og 
medlemsstater starte deres omstilling fra 
samme udgangspunkt eller have samme 
kapacitet til at reagere. Nogle er mere 
avancerede end andre, mens omstillingen 
medfører større sociale og økonomiske 
virkninger for de regioner, der er stærkt 
afhængige af fossile brændstoffer — 
navnlig kul, brunkul, tørv og olieskifer — 

(Vedrører ikke den danske tekst)  
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eller drivhusgasintensive industrier. En 
sådan situation skaber ikke blot en risiko 
for en omstilling i flere hastigheder i 
Unionen for så vidt angår klimaindsatsen, 
men også for voksende forskelle mellem 
regionerne, hvilket er til skade for 
målsætningerne om social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

Or. sl

Ændringsforslag 68
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det er vigtigt at understrege, at 
omstillingen til klimaneutralitet er en 
langsigtet proces, som kan række ud over 
politiske eller budgetmæssige cyklusser. 
Det er nødvendigt at have en solid 
forvaltningsramme, som bør omfatte 
inddragelse af berørte borgere og 
interessenter i omstillingsprocessen og i 
beslutningstagningen. Denne 
participatoriske tilgang og fortsat dialog 
bør anvendes på alle trin, herunder i 
udarbejdelsen af en langsigtet 
udviklingsstrategi og opstillingen af en 
overvågnings- og evalueringsordning.

Or. en

Ændringsforslag 69
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Da afhængigheden af fossile 
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brændstoffer eller intensiteten af 
drivhusgasemissioner fordelt på industrier 
er ujævnt fordelt over Unionens 
territorium, er det nødvendigt at have 
målrettede svarstrategier og fremme en 
helhedsorienteret og tværsektoriel 
fremgangsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 70
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig, inklusiv og 
socialt acceptabel for alle og ikke lade 
nogen i stikken. Derfor skal både Unionen 
og medlemsstaterne tage hensyn til dens 
økonomiske og sociale konsekvenser lige 
fra starten og anvende alle mulige 
instrumenter til at afbøde de negative 
konsekvenser og styrke alle gavnlige 
muligheder såsom at skabe grønne og 
permanente nye kvalitetsjob, der bidrager 
til at nå målene om fuld beskæftigelse og 
sociale fremskridt som omhandlet i artikel 
3 i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU). Unionens budget spiller i den 
forbindelse en vigtig rolle.

Or. en

Ændringsforslag 71
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle, og som slutmål bidrage 
til EU's økonomiske udvikling med 
bevarelse af dets grundlæggende 
principper, nemlig politikkerne for det 
indre marked. Derfor skal både Unionen 
og medlemsstaterne tage hensyn til dens 
økonomiske og sociale konsekvenser lige 
fra starten og anvende alle mulige 
instrumenter til at afbøde de negative 
konsekvenser og af den grund tage hensyn 
til de personer, som er mest berørte af 
disse politikker, nemlig de unge og de 
ældre. Unionens budget spiller i den 
forbindelse en vigtig rolle.

Or. es

Ændringsforslag 72
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal Unionen, 
medlemsstaterne og deres regioner tage 
hensyn til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser under hensyntagen 
til nærhedsprincippet. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle for 
at sikre, at ingen lades i stikken.

Or. en

Ændringsforslag 73
Yana Toom, Viktor Uspaskich
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle. 
Med hensyn til gennemførelsen og 
anvendelsen af Fonden for Retfærdig 
Omstilling bør medlemsstaterne især være 
opmærksomme på principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 74
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. En retfærdig klima- og 
energiomstilling må ikke lade nogen i 
stikken og bør danne grundlag for, at 
betingelserne er til stede for at udrydde 
energifattigdom. Derfor skal både Unionen 
og medlemsstaterne tage hensyn til dens 
økonomiske og sociale konsekvenser lige 
fra starten og anvende alle mulige 
instrumenter til at afbøde de negative 
konsekvenser. Unionens budget spiller i 
den forbindelse en vigtig rolle.
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Or. es

Ændringsforslag 75
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Ingen medlemsstat 
eller region bør lades i stikken i 
forbindelse med omstillingen til 
klimaneutralitet. Derfor skal både Unionen 
og medlemsstaterne tage hensyn til dens 
økonomiske og sociale konsekvenser lige 
fra starten og anvende alle mulige 
instrumenter til at afbøde de negative 
konsekvenser. Unionens budget spiller i 
den forbindelse en vigtig rolle.

Or. en

Ændringsforslag 76
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten samt behovet 
for at overvinde den sundhedskrise, som 
er skabt af covid-19-pandemien, og 
anvende alle mulige instrumenter til at 
afbøde de negative konsekvenser. 
Unionens budget spiller i den forbindelse 
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en vigtig rolle.

Or. en

Ændringsforslag 77
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten, også i lyset 
af krisen affødt af covid-19-pandemien, 
og anvende alle mulige instrumenter til at 
afbøde de negative konsekvenser. 
Unionens budget spiller i den forbindelse 
en vigtig rolle.

Or. en

Ændringsforslag 78
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle for 
at sikre, at ingen lades i stikken.
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Or. en

Ændringsforslag 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne samt de 
forskellige lokale og regionale aktører 
tage hensyn til dens økonomiske, sociale 
og beskæftigelsesmæssige konsekvenser 
lige fra starten og anvende alle mulige 
instrumenter til at fjerne de negative 
konsekvenser. Unionens budget spiller i 
den forbindelse en komplementær rolle.

Or. it

Ændringsforslag 80
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen reducere regionale forskelle, 
være inklusiv, retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Et øget budget for 
Unionen spiller i den forbindelse en vigtig 
rolle.

Or. en
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Ændringsforslag 81
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig, inklusiv og 
socialt acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle for 
at sikre, at ingen lades i stikken.

Or. en

Ændringsforslag 82
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske og sociale 
konsekvenser lige fra starten og anvende 
alle mulige instrumenter til at afbøde de 
negative konsekvenser. Unionens budget 
spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

(3) For at blive en succes skal 
omstillingen være retfærdig og socialt 
acceptabel for alle. Derfor skal både 
Unionen og medlemsstaterne tage hensyn 
til dens økonomiske, sociale og 
miljømæssige konsekvenser lige fra starten 
og anvende alle mulige instrumenter til at 
afbøde de negative konsekvenser. 
Unionens budget spiller i den forbindelse 
en vigtig rolle.

Or. en
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Ændringsforslag 83
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) De horisontale principper som 
fastsat i artikel 3 traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU) og i artikel 10 i 
TEUF, herunder nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i 
TEU, bør respekteres i forbindelse med 
gennemførelsen af fonden, idet der tages 
hensyn til chartret om grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør 
også overholde forpligtelserne i FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap og sikre tilgængelighed i 
overensstemmelse med konventionens 
artikel 9 og i overensstemmelse med 
Unionens lovgivning, der harmoniserer 
tilgængelighedskrav til produkter og 
tjenesteydelser. Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør tilstræbe at fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og integrere 
kønsaspektet samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering. Fonden bør ikke støtte 
aktioner, som bidrager til nogen form for 
segregering eller udelukkelse. Fondens 
målsætninger bør forfølges inden for 
rammerne af en bæredygtig udvikling og i 
overensstemmelse med 
Aarhuskonventionen og Unionens 
fremme af målet om bevarelse, beskyttelse 
og forbedring af miljøkvaliteten og 
bekæmpelse af klimaforandringer, jf. 
artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF, 
idet man følger princippet om, at 
forureneren betaler. Støtte fra fonden bør 
være i overensstemmelse med princippet 
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om energieffektivitet først.

Or. en

Ændringsforslag 84
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Fondens målsætninger bør 
forfølges inden for rammerne af 
målsætningerne i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder. For at opnå en 
bedre og mere bæredygtig fremtid for alle 
er det nødvendigt at målrette støtten fra 
fonden mod De Forenede Nationers 
overordnede og internationalt anerkendte 
2030-dagsorden og at bidrage til målene 
for bæredygtig udvikling og 
målsætningerne for dem i 2030. 
Medlemsstaterne bør sikre 
overensstemmelse, sammenhæng og 
synergi med den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og målene for 
bæredygtig udvikling under hensyntagen 
til lokale og regionale udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 85
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa ved at mobilisere 
mindst 1 bio. EUR til støtte for 
bæredygtige investeringer over de næste 
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finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

10 år over EU's budget og tilhørende 
instrumenter bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling, som er målrettet en 
socialt retfærdig grøn omstilling, ved at 
mobilisere mindst 100 mio. EUR navnlig 
støtte arbejdstagere og borgere i de 
regioner, som er berørt af omstillingen og 
samtidig supplere foranstaltninger til grøn 
omstilling i de relevante programmer 
under den flerårige finansielle ramme for 
perioden 2021-2027. Den bør bidrage til at 
tackle de sociale og økonomiske 
konsekvenser navnlig for arbejdstagere, 
der er påvirket af processen, af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 86
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan og 
fokusere på investeringer med sociale 
konsekvenser målrettet de regioner og 
områder af samfundet, som vil være i 
størst risiko for økonomisk ustabilitet som 
følge af omstillingen.

Or. en
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Ændringsforslag 87
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan 
under hensyntagen til den europæiske 
søjle for sociale rettigheder proklameret 
af Det Europæiske Råd, Parlamentet og 
Kommissionen i november 2017.

Or. en

Ændringsforslag 88
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af omstillingen 
og skabe balance mellem behov såsom 
beskæftigelse, energiuafhængighed, 
fødevaresikkerhed og Unionens mål om 
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klimaneutralitet ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 89
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan 
samt dets bidrag til en robust og 
bæredygtig økonomi, grønne job og 
positive virkninger på folkesundheden.

Or. en

Ændringsforslag 90
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
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retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt og 
subregionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 91
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de negative 
sociale og økonomiske konsekvenser dels 
af at gøre Unionen klimaneutral, dels som 
følge af covid-19-krisen, ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

Or. it

Ændringsforslag 92
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
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bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale, 
økonomiske og miljømæssige 
konsekvenser af at gøre Unionen 
klimaneutral inden 2040 ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 93
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral i 2050 ved at samle 
EU-budgettets udgifter til klimarelaterede 
og sociale målsætninger på regionalt plan.

Or. es

Ændringsforslag 94
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede og 
sociale målsætninger på regionalt plan.

(4) Som fastsat i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør en mekanisme for 
retfærdig omstilling supplere de øvrige 
foranstaltninger under den næste flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027. 
Den bør bidrage til at tackle de sociale og 
økonomiske konsekvenser af at gøre 
Unionen klimaneutral ved at samle EU-
budgettets udgifter til klimarelaterede, 
økonomiske og sociale målsætninger på 
regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 95
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at støtte foranstaltninger med 
sigte på en retfærdig og vellykket 
energiomstilling til en klimaneutral 
økonomi og afbøde de negative virkninger 
af klimaomstillingen ved at støtte de mest 
berørte territorier og den pågældende 
arbejdsstyrke. I overensstemmelse med den 
specifikke målsætning for FRO bør 
foranstaltninger, der støttes af FRO, 
bidrage direkte til gennemførelsen af en 
retfærdig energiomstilling og til at afbøde 
virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere investeringer i 
lavemissionsenergiproduktion, 
diversificering og modernisering af den 
lokale økonomi og afbøde de negative 
konsekvenser for beskæftigelsen. Dette 
afspejles i den specifikke målsætning for 
FRO, som er fastsat på samme niveau og er 
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anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. en

Begrundelse

I lyset af de store udfordringer og behov i forbindelse med energiomstillingen og de 
begrænsede finansielle ressourcer, som er planlagt i EU-budgettet dertil, bør FRO's 
specifikke målsætning ikke kun være rettet mod at afbøde de negative socioøkonomiske 
virkninger af omstillingen, men frem for alt være rettet mod selve energiomstillingen.

Ændringsforslag 96
Maria Spyraki

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Den bør 
bestræbe sig på at skabe synergi og 
komplementaritet med de andre søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling, men 
bør ikke gribe ind i beslutningsprocessen 
hos gennemførelsespartnerne og 
finansieringspartnere under de øvrige 
søjler. Formålet med FRO er at afbøde de 
negative virkninger af klimaomstillingen 
ved at støtte de mest berørte territorier og 
den pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
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politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 97
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen og styrke 
alle gavnlige muligheder ved at støtte de 
mest berørte territorier og samfund og 
navnlig hele den pågældende 
arbejdsstyrke. I overensstemmelse med den 
specifikke målsætning for FRO bør 
foranstaltninger, der støttes af FRO, 
bidrage direkte til at fremme omstillingen 
ved at finansiere diversificering og 
modernisering af den lokale økonomi med 
det formål at opnå, bl.a. det højeste 
niveau af energieffektivitet, vedvarende 
energi og fuld miljømæssig 
bæredygtighed og forhindre alle negative 
konsekvenser for beskæftigelsen i at opstå. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. en
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Ændringsforslag 98
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi ved at udpege og 
udnytte alternative ressourcer på lokalt 
plan og afbøde de negative konsekvenser 
for beskæftigelsen. De foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bør modvirke 
fænomenet affolkning af regioner, der er i 
gang med energiomstillingen. Dette 
afspejles i den specifikke målsætning for 
FRO, som er fastsat på samme niveau og er 
anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 99
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke og skabe en 
afbalanceret socioøkonomisk omstilling, 
der ikke skaber eller øger risikoen for 
social usikkerhed eller et ustabilt 
erhvervsklima i disse territorier. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering, omstilling og 
modernisering af den lokale økonomi og 
afbøde de negative konsekvenser for 
beskæftigelsen. Dette afspejles i den 
specifikke målsætning for FRO, som er 
fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 100
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at fremme klimaomstillingen 
ved at støtte de hårdest ramte territorier og 
den pågældende arbejdsstyrke samt de 
erhvervssektorer i alle medlemsstater, der 
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overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og 
modernisering af den lokale økonomi og 
afbøde de negative konsekvenser for 
beskæftigelsen. Dette afspejles i den 
specifikke målsætning for FRO, som er 
fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

til dato har været de mest 
kulstofudledende, og som derfor rammes 
af omstillingen. I overensstemmelse med 
den specifikke målsætning for FRO bør 
foranstaltninger, der støttes af FRO, 
bidrage direkte til at støtte omstillingen ved 
at skabe nye beskæftigelsesmuligheder og 
finansiere nye infrastrukturer samt 
diversificering og modernisering af den 
lokale økonomi og fremme omstillingen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. it

Ændringsforslag 101
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
mindske de negative konsekvenser for 
beskæftigelsen og skabe nye bæredygtige 
job og samtidig finansiere diversificering 
og modernisering af den lokale økonomi. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
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[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 102
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde og kompensere for 
de negative virkninger af 
klimaomstillingen ved at støtte de mest 
berørte territorier og den pågældende 
arbejdsstyrke. I overensstemmelse med den 
specifikke målsætning for FRO bør 
foranstaltninger, der støttes af FRO, 
bidrage direkte til at afbøde virkningerne af 
omstillingen ved at finansiere 
diversificering, omstilling og 
modernisering af den lokale økonomi og 
afbøde de negative konsekvenser for 
beskæftigelsen og levestandarden. Dette 
afspejles i den specifikke målsætning for 
FRO, som er fastsat på samme niveau og er 
anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 103
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi ved at regenerere 
naturlige aktiver og afbøde de negative 
konsekvenser for beskæftigelsen. Dette 
afspejles i den specifikke målsætning for 
FRO, som er fastsat på samme niveau og er 
anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 104
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klima- og miljøomstillingen 
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støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

ved at støtte de mest berørte territorier og 
den pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 
og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. es

Ændringsforslag 105
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen. 
Dette afspejles i den specifikke målsætning 
for FRO, som er fastsat på samme niveau 

(5) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO"), 
som er en af søjlerne i mekanismen for 
retfærdig omstilling, der gennemføres 
under samhørighedspolitikken. Formålet 
med FRO er at afbøde de negative 
virkninger af klimaomstillingen ved at 
støtte de mest berørte territorier og den 
pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering og modernisering 
af den lokale økonomi og afbøde de 
negative konsekvenser for beskæftigelsen 
og levestandarden. Dette afspejles i den 
specifikke målsætning for FRO, som er 



AM\1205767DA.docx 47/163 PE652.416v01-00

DA

og er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 
[4] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

fastsat på samme niveau og er anført 
sammen med de politikmålsætninger, der 
er fastsat i artikel [4] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 106
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) De to andre søjler i mekanismen 
for retfærdig omstilling bør tilbyde et 
ekstra sæt foranstaltninger og 
finansieringsmuligheder ud over FRO for 
at lette og fremskynde omstillingen, ikke 
kun af de mest berørte regioner, men også 
af andre regioner under omstilling. Søjle 
2 og 3 i FRO vil støtte en bredere vifte af 
investeringer fra både et sektormæssigt og 
geografisk perspektiv. En ordning for en 
retfærdig omstilling under InvestEU vil 
tiltrække private investeringer, der gavner 
de regioner, der er under omstilling, 
hjælpe deres økonomier med at finde nye 
kilder til vækst og fremskynde den 
gradvise energiomstilling til fuld 
dekarbonisering af økonomien. Den 
offentlige sektors lånefacilitet hos Den 
Europæiske Investeringsbank støttet af 
EU-budgettet vil blive brugt til lån på 
lempelige vilkår til den offentlige sektor, 
f.eks. til investeringer i energi og 
transportinfrastruktur, fjernvarmenet og 
renovering eller isolering af bygninger.

Or. en
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Ændringsforslag 107
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling 
("FRO"), som er en af søjlerne i 
mekanismen for retfærdig omstilling, der 
gennemføres under 
samhørighedspolitikken. Formålet med 
FRO er at afbøde og kompensere for de 
negative virkninger af klimaomstillingen 
ved at støtte de mest berørte territorier og 
den pågældende arbejdsstyrke. I 
overensstemmelse med den specifikke 
målsætning for FRO bør foranstaltninger, 
der støttes af FRO, bidrage direkte til at 
afbøde virkningerne af omstillingen ved at 
finansiere diversificering, omstilling og 
modernisering af den lokale økonomi og 
afbøde de negative konsekvenser for 
beskæftigelsen og levestandarden. Dette 
afspejles i den specifikke målsætning for 
FRO, som er fastsat på samme niveau og 
er anført sammen med de 
politikmålsætninger, der er fastsat i 
artikel [4] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. 

Or. en

Ændringsforslag 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Fonden for Retfærdig Omstilling 
bliver indeholdt i fondspakken til 
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sammenhørighedspolitikken ved hjælp af 
ændringen af forordningen om fælles 
bestemmelser. Den bør sørge for 
opfyldelsen af det fastsatte i artikel 174, 
stk. 1, i TEUF, "fortsætter denne sin 
indsats for at styrke sin økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed". 
Fonden for Retfærdig Omstilling bør 
derfor i hele sin forordning afspejle 
forsvaret for en mindskelse af de 
regionale forskelle og rette særligt fokus 
på de fattigste med henblik på at undgå 
eventuelle økonomiske eller sociale 
ulemper ved omstillingsprocessen.

Or. es

Ændringsforslag 109
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I forbindelse med gennemførelsen 
af den europæiske grønne pagt og navnlig 
anvendelsen af Fonden for Retfærdig 
Omstilling skal hver enkelt medlemsstat 
have politikker for national støtte til 
værdiforøgelse og belønning af de 
virksomheder, som har den rigtige 
adfærd, navnlig små virksomheder og 
mikrovirksomheder, i stedet for at straffe 
de forskellige produktive sektorer i deres 
økonomiske systemer med byrder og 
begrænsninger.

Or. en

Ændringsforslag 110
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula
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Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Omstillingen til et klimaneutralt 
og bæredygtigt samfund er et af de 
vigtigste fælles mål i EU, og det er vigtigt, 
at alle medlemsstater i fællesskab gør en 
indsats for at nå det. Adgangen til FRO 
bør være betinget af, at man vedtager et 
nationalt mål om at nå EU's mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 såvel som 
mellemliggende mål for 2030.

Or. en

Ændringsforslag 111
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Fonden for Retfærdig Omstilling 
må ikke forværre de nuværende uligheder 
mellem medlemsstaterne eller svække det 
indre marked.

Or. es

Ændringsforslag 112
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 

(6) FRO bør yde et betragteligt bidrag 
til at afbøde den deflationære virkning af 
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overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen, forpligtelsen vedrørende 
FN's mål for bæredygtig udvikling og 
Unionens øgede ambition som foreslået i 
den europæiske grønne pagt bør FRO yde 
et vigtigt bidrag til at integrere 
klimaindsatsen. Midler fra FRO's egen 
finansieringsramme kommer i tillæg til og 
oven i de investeringer, der er nødvendige 
for at nå det overordnede mål om, at 25 % 
af Unionens budgetudgifter skal bidrage 
til klimamålene. Midler, der overføres fra 
EFRU og ESF+, vil bidrage fuldt ud til 
opfyldelsen af dette mål.

bekæmpelsen af klimaforandringer med 
særlig vægt på de mest negativt påvirkede 
økonomiske sektorer og regioner.

Or. it

Ændringsforslag 113
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer 
i tillæg til og oven i de investeringer, der 
er nødvendige for at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af Unionens 
budgetudgifter skal bidrage til 
klimamålene. Midler, der overføres fra 
EFRU og ESF+, vil bidrage fuldt ud til 
opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO vil bidrage til at ensrette 
klimaforanstaltninger og til at nå det 
overordnede mål om, at 25 % af EU's 
budgetudgifter skal støtte klimamålene. . 
Midler, der overføres fra EFRU og ESF+, 
vil bidrage fuldt ud til opfyldelsen af dette 
mål.

Or. en
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Begrundelse

Obligatoriske overførsler fra de fattigste regioner, der nyder godt af samhørighedspolitikken, 
til dem, der er mest berørt af omstillingen, betyder en urimelig reduktion af budgettet for 
samhørighedspolitikken. Overførsler bør være frivillige, og størrelsen af dem bør reduceres 
til tildelinger svarende til dem fra FRO. Derudover bør overførsler indgå i den tematiske 
koncentration af politikmål 2 og kravet om EU-budgetudgifter, der støtter klimamål.

Ændringsforslag 114
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål og 
fremme den grønne omstilling og samtidig 
bidrage fuldt ud til nye kvalitetsjob, 
inklusiv bæredygtig vækst og regional 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 115
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Frivillige 
overførsler af midler fra EFRU og ESF+, 
som de enkelte medlemsstater har 
bestemt, vil supplere opfyldelsen af dette 
mål.

Or. en

Ændringsforslag 116
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
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fuldt ud til opfyldelsen af dette mål. fuldt ud til opfyldelsen af dette mål, idet 
sådanne overførsler skal være 
tilstrækkeligt fleksible til at tage hensyn til 
behovene i regionen under omstilling. 

Or. sl

Begrundelse

Der bør være fleksibilitet, i det mindste med hensyn til at sætte den nedre grænse for midler, 
der overføres fra EFRU og ESF+, for at gøre det lettere at tage hensyn til og foretage en 
tilpasning til behovene i regionen under omstilling.

Ændringsforslag 117
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. De nye 
midler fra FRO's egen finansieringsramme 
kommer i tillæg til de eksisterende 
politikker og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler fra 
EFRU og ESF+ kan anvendes frivilligt til 
at supplere FRO's interventioner.

Or. en

Ændringsforslag 118
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene.

Or. en

Ændringsforslag 119
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene.
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Or. en

Ændringsforslag 120
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, kan bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål, og 
samtidig bør der stilles nye midler til 
rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 121
Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
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forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres frivilligt fra EFRU og ESF+, vil 
bidrage fuldt ud til opfyldelsen af dette 
mål.

Or. en

Ændringsforslag 122
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klima- og miljøindsatsen. 
Midler fra FRO's egen finansieringsramme 
kommer i tillæg til og oven i de 
investeringer, der er nødvendige for at nå 
det overordnede mål om, at 25 % af 
Unionens budgetudgifter skal bidrage til 
klimamålene. Midler, der overføres fra 
EFRU og ESF+, vil bidrage fuldt ud til 
opfyldelsen af dette mål.

Or. es
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Ændringsforslag 123
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at mindst 50 % af Unionens 
budgetudgifter skal bidrage til 
klimamålene. Midler, der overføres fra 
EFRU og ESF+, vil bidrage fuldt ud til 
opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 124
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
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nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, bør bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 125
Nora Mebarek

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 30 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentets holdning udtrykt i interimsbetænkningen af 14. november 2018 om den 
flerårige finansielle ramme for 2021-2027.

Ændringsforslag 126
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, kan bidrage 
til opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 127
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) En retfærdig omstilling indebærer 
også, at man må støtte dem, der er hårdest 
ramt af klimaændringerne. Virkningerne 
af et klima i forandring rammer nogle 
regioner og samfund uforholdsmæssigt, 
og i den europæiske solidaritetsånd bør de 
hjælpes.

Or. es

Ændringsforslag 128
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis
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Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Retfærdig omstilling bør være en 
horisontal politik i den nye FFR for 2021-
2027 og bør derfor finansieres 
tilstrækkeligt. Midlerne fra FRO bør 
supplere de midler, der er til rådighed 
under samhørighedspolitikken. FRO bør 
supplere de andre finansieringsordninger 
for at sikre, at en retfærdig, inklusiv 
omstilling til klimaneutralitet og 
oprettelsen af FRO ikke fører til 
nedskæringer eller obligatoriske 
overførsler fra andre fonde, som er 
omfattet af forordning (EU) .../... (den nye 
forordning om fælles bestemmelser). 
Tildeling af midler fra FRO bør ikke ske 
på bekostning af regioner, der ikke nyder 
godt af dem, da dette kan øge de 
strukturelle forskelle.

Or. en

Ændringsforslag 129
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør være et 
supplement til de midler, der er til 
rådighed under samhørighedspolitikken og 
andre fonde, og navnlig fokusere på 
spørgsmålet om omstillingen til en grøn 
økonomi i de regioner, der er mest 
afhængige af kul eller andre sådanne 
ikkebæredygtige brændstoffer, f.eks. 
regionen Jiu Valley, idet investeringer 
med sociale konsekvenser, som fremmer 
både erhvervsudvikling og positiv 
udvikling af sociale indikatorer, 
prioriteres, og idet der tages hensyn til at 
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undgå sociale chok eller pludselige 
lukninger af virksomheder eller tab af 
menneskelig kapital og affolkning af de 
sårbare regioner.

Or. en

Ændringsforslag 130
Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, så FRO kan 
fungere som et supplerende redskab til at 
håndtere sociale, økonomiske og 
miljømæssige konsekvenser af 
omstillingen i de mest berørte områder og 
supplere og ikke skade konsekvenserne af 
andre langsigtede EU-politikker. 
Oprettelsen af FRO bør ikke føre til 
nedskæringer i eller overførsler fra de 
midler, der tildeles de andre FFR-fonde.

Or. en

Ændringsforslag 131
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, og komme oven i 
forslaget fra Kommissionen om 
samhørighedspolitikken i FFR for 2021-
2027. De frivillige bidrag, som overføres 
fra EFRU og ESF+ til FRO, bør ikke 
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overstige 60 % af støtten fra FRO. De bør 
ikke påvirke samhørighedspolitikkens 
primære rolle og bør ikke overstige 20 % 
af de ressourcer, som oprindeligt blev 
tildelt en medlemsstat for EFRU og 
ESF+.

Or. en

Begrundelse

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with EC proposal where MS are allowed to transfer more than 1.5 
times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS were 
to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be mobilised 
under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the amendment on 
Articles 3(2) and 6(2).

Ændringsforslag 132
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, så FRO kan 
fungere som et supplerende redskab til at 
håndtere sociale, økonomiske og 
miljømæssige konsekvenser af 
omstillingen i de mest berørte områder og 
supplere og ikke skade konsekvenserne af 
andre langsigtede EU-politikker. 
Oprettelsen af FRO bør ikke føre til 
nedskæringer i eller overførsler fra de 
fonde, der er omfattet af forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Or. en
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Ændringsforslag 133
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken og bane vejen for 
andre instrumenter og programmer, som 
skal sættes ind til at støtte og i 
overensstemmelse med målene om en 
socialt retfærdig omstilling for alle i 
retning af en klimaneutral og cirkulær 
økonomi, der er fuldt baseret på 
vedvarende energi og meget ressource- og 
energieffektiv, med det formål at opnå 
nettodrivhusgasemissioner på nul inden 
2040.

Or. en

Ændringsforslag 134
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken i regionale 
rammer, der har til formål at udnytte 
privat kapital optimalt. Oprettelsen af 
FRO bør ikke føre til nedskæringer i eller 
overførsler fra de fonde, der er omfattet af 
forordning (EU).../... (den nye forordning 
om fælles bestemmelser).

Or. en
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Ændringsforslag 135
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO kan ikke selv 
levere omstillingen til klimaneutralitet. 
FRO bør derfor suppleres af de midler, 
der er til rådighed under andre fonde og 
instrumenter, som bør sættes ind på linje 
med og til støtte for målene i en retfærdig 
omstilling til klimaneutralitet for alle.

Or. en

Ændringsforslag 136
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, og kriterierne for 
tildeling bør tage hensyn til 
medlemsstaternes og regionernes 
økonomiske udvikling og deres 
investeringsevne i forhold hertil.

Or. es

Ændringsforslag 137
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken. Oprettelsen af 
FRO bør ikke føre til nedskæringer i eller 
overførsler fra de fonde, der er omfattet af 
forordning (EU).../.../... [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].

Or. it

Ændringsforslag 138
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken. Oprettelsen af 
FRO bør ikke føre til nedskæringer i eller 
overførsler fra de fonde, der er omfattet af 
forordning (EU) .../... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. sl

Begrundelse

Oprettelsen af FRO bør ikke mindske midlerne til gennemførelse af andre instrumenter under 
den europæiske regional- og samhørighedspolitik.

Ændringsforslag 139
Álvaro Amaro

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 

(7) Midlerne fra FRO bør være et 
ekstra supplement til de midler, der er til 
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samhørighedspolitikken. rådighed under samhørighedspolitikken. 
Oprettelsen af FRO bør ikke føre til 
nedskæringer i de fonde, der er omfattet 
af forordning (EU).../... [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].

Or. pt

Ændringsforslag 140
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikkens fonde, som ikke 
bør være underlagt nedskæringer eller 
overførsler på grundlag af forordning 
../../. [den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 141
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken, og bør ikke føre 
til nedskæringer eller obligatoriske 
overførsler fra EU's fonde, som er 
omfattet af forordning .../... [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].

Or. en
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Ændringsforslag 142
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) Midlerne fra FRO kan supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken på et frivilligt 
grundlag.

Or. en

Begrundelse

Forslag vedrørende ændringerne af artikel 6, stk. 2. Obligatoriske overførsler fra de fattigste 
regioner, der nyder godt af samhørighedspolitikken, til dem, der er mest berørt af 
omstillingen, betyder en urimelig reduktion af budgettet for samhørighedspolitikken. 
Overførsler bør være frivillige, og størrelsen af dem bør reduceres til tildelinger svarende til 
dem fra FRO.

Ændringsforslag 143
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) De nye midler fra FRO bør 
supplere de midler, der er til rådighed 
under samhørighedspolitikken.

Or. en

Ændringsforslag 144
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Ud over den angivne 
finansieringsramme i artikel 3, stk. 2, kan 
midlerne til FRO øges af yderligere 
midler i EU-budgettet tildelt af 
budgetmyndigheden under den årlige 
budgetprocedure. Derudover kan 
finansieringsrammen for FRO øges med 
yderligere bidrag fra medlemsstaterne og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt og udgøre 
eksterne formålsbestemte indtægter ud 
over de tilfælde, der fremgår af artikel 21, 
stk. 2, litra a), i finansforordningen. 

Or. en

Ændringsforslag 145
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Den nationale medfinansiering til 
supplering af midlerne fra Fonden for 
Retfærdig Omstilling bør ikke indgå i 
beregningen af underskuddet i 
forbindelse med stabilitets- og 
vækstpagten.

Or. en

Ændringsforslag 146
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral (8) Omstillingen til en klimaneutral 
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økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. Omstillingen vil også være særlig 
krævende i regionerne i den yderste 
periferi og på øerne. FRO bør derfor 
dække alle medlemsstater, men fordelingen 
af dens finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet. FRO bør 
ligeledes kunne bistå regionerne i den 
yderste periferi og øerne, som er 
afhængige af fossil energi, med 
omstillingen til energiuafhængighed og 
afsætte en særlig bevilling i medfør af 
artikel 349 i TEUF.

Or. fr

Ændringsforslag 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater og for regionerne. Den vil 
være særlig krævende for de 
medlemsstater, der er stærkt afhængige af 
fossile brændstoffer eller 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter 
eller transportmidler og forbindelsesveje, 
som skal udfases eller reduceres som følge 
af omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. Der bør i den forbindelse lægges 
særlig vægt på bjergområder, øområder 
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medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

eller fjerntliggende områder, hvis lave 
befolkningstal gør det vanskeligere at 
gennemføre energiomstillingen til 
klimaneutralitet. FRO bør derfor dække 
alle medlemsstater, men fordelingen af 
dens finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet, også i 
betragtning af revisionen af prioriteterne 
og de uopsættelige foranstaltninger, der 
er påkrævet som følge af krisen i 
kølvandet på covid-19.

Or. it

Ændringsforslag 148
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Mónica Silvana González, Javi 
López, Isabel García Muñoz, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan 
Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige, eller som indtil for nylig 
har været stærkt afhængige, af fossile 
brændstoffer eller drivhusgasintensive 
industrielle aktiviteter, som skal udfases, 
eller som er nødt til at tilpasse sig som 
følge af omstillingen til klimaneutralitet, 
og som mangler de finansielle midler til at 
gøre dette. Men den vil også være 
kompliceret for de regioner, der har flest 
vanskeligheder, f.eks. de ultraperifere 
regioner, øregioner, geografisk dårligt 
stillede områder og regioner, der lider 
under følgerne af affolkning og 
geografisk spredning. Fonden for 
Retfærdig Omstilling bør derfor dække 
alle medlemsstater, men fordelingen af de 
finansielle midler bør afspejle 
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medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet i 2050 og 
ambitionen i deres energi- og 
klimamålsætninger.

Or. es

Ændringsforslag 149
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. Der bør i den forbindelse lægges 
særlig vægt på øsamfund eller 
fjerntliggende områder, hvis lille 
befolkning gør energiomstillingen til 
klimaneutralitet mere udfordrende. FRO 
bør derfor dække alle medlemsstater, men 
fordelingen af dens finansielle midler bør 
afspejle medlemsstaternes evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at klare omstillingen til klimaneutralitet 
snarest muligt og senest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 150
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. Der bør i den forbindelse rettes 
særlig opmærksomhed på de specielle 
udfordringer, som virkningerne af 
omstillingen til klimaneutralitet vil betyde 
for fjerntliggende regioner, øregioner og 
geografisk dårligt stillede områder samt 
for områder, der lider under affolkning. 
FRO bør derfor dække alle medlemsstater, 
men fordelingen af dens finansielle midler 
bør afspejle medlemsstaternes evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at klare omstillingen til klimaneutralitet.

Or. es

Ændringsforslag 151
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
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medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet. Der bør 
dog tages hensyn til energikapaciteten i 
regionerne i den yderste periferi og 
landdistrikterne samt mindre tilgængelige 
områder, som ikke aktuelt er forbundet 
med den generelle energiinfrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 152
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet. Der bør 
lægges særlig vægt på øsamfund eller 
tyndt befolkede og fjerntliggende 
områder, hvor energiomstillingen til 
klimaneutralitet er mere udfordrende at 
gennemføre.

Or. en
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Ændringsforslag 153
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af faste fossile 
brændstoffer eller drivhusgasintensive 
industrielle aktiviteter, som skal udfases, 
eller som er nødt til at tilpasse sig som 
følge af omstillingen til klimaneutralitet, 
og som mangler de finansielle midler til at 
gøre dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet samt i 
hvor høj grad økonomien er afhængig af 
faste fossile brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 154
Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
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dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

dette. Der bør lægges særlig vægt på 
øsamfund og landdistrikter i 
overensstemmelse med artikel 174 i TEUF 
og som fremlagt i meddelelsen om den 
europæiske grønne pagt. FRO bør derfor 
dække alle medlemsstater, men fordelingen 
af dens finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 155
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer, 
have drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter eller have industrielle 
aktiviteter, hvis produkter påvirkes af 
omstillingen til klimaneutralitet i EU, som 
skal udfases, eller som er nødt til at tilpasse 
sig som følge af omstillingen til 
klimaneutralitet, og som mangler de 
finansielle midler til at gøre dette. FRO bør 
derfor dække alle medlemsstater, men 
fordelingen af dens finansielle midler bør 
afspejle de enkelte medlemsstaters 
udgangspunkt i forbindelse med 
energiomstillingen og deres evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at klare omstillingen til klimaneutralitet.

Or. en
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Ændringsforslag 156
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør fokusere på de 
hårdest ramte områder, navnlig regioner 
med kulminer og udvinding af olieskifer, 
og afspejle medlemsstaternes evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at klare omstillingen til klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 157
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for de fleste EU-
regioner. Den vil være særlig krævende for 
de medlemsstater, der er stærkt afhængige 
af fossile brændstoffer eller 
drivhusgasintensive industrielle aktiviteter, 
som skal udfases, eller modtage 
støtteordninger for at hjælpe dem med 
moderniseringen og omstillingen til 
klimaneutralitet, og som mangler de 
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dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

finansielle midler til at gøre dette. FRO bør 
derfor dække alle medlemsstater, men 
fordelingen af dens finansielle midler bør 
afspejle medlemsstaternes evne til at 
finansiere de nødvendige investeringer for 
at klare omstillingen til klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 158
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige af fossile brændstoffer 
eller drivhusgasintensive industrielle 
aktiviteter, som skal udfases, eller som er 
nødt til at tilpasse sig som følge af 
omstillingen til klimaneutralitet, og som 
mangler de finansielle midler til at gøre 
dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

(8) Omstillingen til en klimaneutral 
økonomi er en udfordring for alle 
medlemsstater. Den vil være særlig 
krævende for de medlemsstater, der er 
stærkt afhængige, eller som indtil for nylig 
har været stærkt afhængige, af fossile 
brændstoffer eller drivhusgasintensive 
industrielle aktiviteter, som skal udfases, 
eller som er nødt til at tilpasse sig som 
følge af omstillingen til klimaneutralitet, 
og som mangler de finansielle midler til at 
gøre dette. FRO bør derfor dække alle 
medlemsstater, men fordelingen af dens 
finansielle midler bør afspejle 
medlemsstaternes evne til at finansiere de 
nødvendige investeringer for at klare 
omstillingen til klimaneutralitet.

Or. es

Ændringsforslag 159
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(8a) Med målet om en retfærdig og 
bæredygtig omstilling, der sikrer 
opnåelsen og effektiviteten af de mål, der 
er fastsat i denne forordning, bør der i 
fordelingen af midler også tages højde for 
medlemsstaternes resultater med hensyn 
til 2020-målene om reduktion af 
drivhusgasemissioner, vedvarende energi 
og energieffektivitet. På denne måde bør 
FRO ikke straffe medlemsstater, der 
allerede har investeret og er klar til at nå 
de opstillede mål.

Or. en

Ændringsforslag 160
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at udstikke passende finansielle 
rammer for FRO bør Kommissionen 
fastsætte den årlige fordeling af de 
disponible bevillinger pr. medlemsstat 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst baseret på 
objektive kriterier.

(9) For at udstikke passende finansielle 
rammer for FRO bør Kommissionen 
fastsætte den årlige fordeling af de 
disponible bevillinger pr. medlemsstat og 
tilpasninger, som resultatet af de 
mellemliggende investeringer under målet 
om investeringer i beskæftigelse og vækst 
baseret på objektive og transparente 
kriterier i FRO's fordelingssystem, 
herunder også fastsættelse af en 
mekanisme til retfærdig fordeling både 
fra EU til medlemsstaterne og fra landene 
til deres territorier.

Or. es

Ændringsforslag 161
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
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Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at udstikke passende finansielle 
rammer for FRO bør Kommissionen 
fastsætte den årlige fordeling af de 
disponible bevillinger pr. medlemsstat 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst baseret på 
objektive kriterier.

(9) For at udstikke passende finansielle 
rammer for FRO bør Kommissionen 
fastsætte den årlige fordeling af de 
disponible bevillinger pr. medlemsstat 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst baseret på 
objektive kriterier. Medlemsstaterne bør 
sikre, at kommuner og byer har direkte 
adgang til FRO's midler, som skal være til 
rådighed for dem, alt efter deres objektive 
behov.

Or. en

Ændringsforslag 162
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Processen med at opnå en 
dekarboniseret økonomi bør ikke føre til 
sociale forstyrrelser, men bør åbne for 
kulstoffri, anstændige og sikre 
beskæftigelsesmuligheder, herunder 
iværksættermuligheder, som led i en ny 
industriel strategi og baseret på et nyt 
bæredygtigt energisystem.

Or. en

Ændringsforslag 163
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(9b) Covid-19-krisen afslørede EU's og 
det globale økonomiske systems store 
afhængighed af lange forsyningskæder. 
Omstillingen til en fuldt cirkulær 
økonomi og behovet for at flytte 
produktionen, f.eks. af medicinsk udstyr 
og grundlæggende lægemidler, og 
forbruget er derfor centrale elementer i 
EU's langsigtede strategi for at styrke de 
europæiske territoriers 
modstandsdygtighed, hvilket medfører nye 
beskæftigelses- og 
værdiskabelsesmuligheder for Unionen 
som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 164
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima-, social-, 
energi- og miljøpolitiske prioriteter. Listen 
over investeringer bør prioritere dem, der 
støtter mennesker, samfund og de lokale 
økonomier og er bæredygtige på 
mellemlang og lang sigt, idet der tages 
hensyn til alle målsætningerne i den grønne 
pagt og den europæiske søjle for sociale 
rettigheder. De finansierede projekter bør 
bidrage til en omstilling til en cirkulær 
økonomi, der er fuldt baseret på 
vedvarende energi og meget ressource- og 
energieffektiv, med henblik på at opnå 
nettodrivhusgasemissioner på nul i 
Unionen inden 2040. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv, gas, olie og 
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fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

olieskifer eller udvinding af disse fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af disse aktiviteter og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. 
For så vidt angår omdannelse af sektorer 
med høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye aktiviteter gennem 
indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, energi- og 
ressourceeffektivitet, øget brug af 
vedvarende energikilder, der forbedrer 
EU's klima- og energimålsætninger for 
2030 og sikrer målsætningen om 
klimaneutralitet i EU inden 2040, samtidig 
med at beskæftigelsen opretholdes og 
styrkes og en forringelse af miljøet undgås. 
Der bør også lægges særlig vægt på 
anvendelsen af princippet om, at 
"forureneren betaler" og princippet om 
"energieffektivitet først". Der bør gives 
prioritet til de aktiviteter, der i) 
maksimerer samfundsfordele som 
borgernes deltagelse i energisystemet 
kollektivt som energifællesskaber inden 
for vedvarende energi, borgernes 
energifællesskaber og kollektive 
producent-forbrugere eller individuelt 
som producent-forbrugere inden for 
vedvarende energi og aktive forbrugere, 
og ii) fremmer innovation og forskning 
inden for avancerede og bæredygtige 
teknologier og inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger forbedrer skabelsen af 
grønne, permanente kvalitetsjob, hjælper 
med at afbøde de negative bivirkninger af 
en omstilling til og fremskynder og 
bidrager til en klimaneutral, cirkulær 
økonomi, der er fuldt baseret på 
vedvarende energi og meget ressource- og 
energieffektiv, med det formål at opnå 
nettodrivhusgasemissioner på nul inden 
2040.

_________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
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konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Begrundelse

Investments should place social fairness and the wellbeing of people and communities at their 
heart to ensure a just transition. This means applying the polluter pays principle, the energy 
efficiency first principle (e.g. by investing in massive building renovation, as for the 
Renovation Wave Initiative) and recognising the value of investing in community-based 
solutions such as the development of local majority-owned renewable energy communities or 
renewable energy self-consumers (as defined in the Renewable Energy Directive 2018/2001), 
in partnership with the local communities.

Ændringsforslag 165
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter samt prioriteterne 
relateret til samhørighed, industri, 
mobilitet og energipolitik. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør primært 
fokusere på at mindske de negative 
økonomiske og sociale virkninger af 
omstillingen og bidrage til en gradvis 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi under hensyntagen til de 
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beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

økonomiske, sociale og energimæssige 
kendetegn for de enkelte medlemsstater. 
Investeringer i omstillingsmæssige 
energikilder såsom naturgas bør være 
berettiget til støtte, hvis sådanne 
investeringer fører til en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, og 
give mulighed for brug af vedvarende gas 
som et bæredygtigt alternativ. For sektorer 
i tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer 
eller udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer, bør støtten tillades, hvis den 
territoriale plan for retfærdig omstilling 
beskriver udfasningsstrategien. For så vidt 
angår omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye markedsparate teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning samt 
anvendelse af avancerede og bæredygtige 
teknologier, samt inden for digitalisering 
og konnektivitet, intelligent og bæredygtig 
mobilitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi..

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
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(2018) 773 final). (2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 166
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden 
for avancerede og bæredygtige 
teknologier, samt inden for digitalisering 
og konnektivitet, forudsat at sådanne 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
gradvis omstilling til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer 
eller udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen 
med tiden. For så vidt angår omdannelse af 
sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på at skabe viden- 
og innovationssamfund med fokus på 
digitalisering og konnektivitet under det 
Europæiske Institut for Innovation og 



PE652.416v01-00 86/163 AM\1205767DA.docx

DA

foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

Teknologi, der samler forskning, 
iværksætteri, videregående uddannelser 
og lokale/regionale myndigheder for at nå 
målet om en intelligent og bæredygtig 
omstilling, da sådanne foranstaltninger 
hjælper med at afbøde de negative 
bivirkninger af en omstilling til og bidrager 
til en bæredygtig, klimaneutral og cirkulær 
økonomi. Disse investeringer bør også 
gøre det muligt at finansiere 
omkostningerne under og efter 
omstillingsperioden til ekspertise og 
analyse som hjælp til at nå målene for 
succesfuldt omstillede SMV'er med 
opkvalificerede og omskolede 
medarbejdere.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 167
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske forpligtelser og prioriteter. 
Listen over investeringer bør omfatte dem, 
der støtter mennesker, lokalsamfund og de 
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lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

lokale økonomier og er bæredygtige på 
mellemlang/lang sigt, idet der tages hensyn 
til alle målsætningerne i den grønne pagt. 
De finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en bæredygtig, klimaneutral, 
forureningsfri og cirkulær økonomi. For 
sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at en 
kvalificeret beskæftigelse opretholdes og 
styrkes og en forringelse af miljøet undgås. 
Der bør også lægges særlig vægt på 
aktiviteter, der fremmer innovation og 
forskning inden for avancerede og 
bæredygtige teknologier, samt inden for 
digitalisering og konnektivitet, forudsat at 
sådanne foranstaltninger hjælper med at 
afbøde de negative bivirkninger af en 
omstilling til og bidrager til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi. 
Renatureringen af steder, udvikling af 
grøn infrastruktur og vandforvaltning 
kan støttes som en del af et projekt om 
landskabsetablering.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
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(2018) 773 final). (2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 168
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og i den europæiske 
grønne pagt. De finansierede projekter bør 
bidrage til en gradvis og fuldstændig 
omstilling til en bæredygtig, klimaneutral, 
og cirkulær økonomi. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer 
eller udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. 
For så vidt angår omdannelse af sektorer 
med høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye aktiviteter gennem 
indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
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avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

en forringelse af miljøet undgås. De 
skærpende omstændigheder, man bør tage 
hensyn til, er arbejdsløshedsprocenten, 
tendenserne til affolkning og de tidligere 
indsatser for omstilling knyttet til fossile 
brændstoffer, som har svækket det 
tilhørende økonomiske netværk i 
regionerne. Der bør også lægges særlig 
vægt på aktiviteter, der fremmer innovation 
og forskning inden for avancerede og 
bæredygtige teknologier, samt inden for 
digitalisering, konnektivitet og bæredygtig 
mobilitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en bæredygtig, klimaneutral og 
cirkulær økonomi.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final). En europæisk strategisk 
og langsigtet vision for en fremgangsrig, 
moderne, konkurrencedygtig og 
klimaneutral økonomi, COM (2018) 773 
final.

13 Jf. meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den 
Europæiske Investeringsbank "En ren 
planet for alle. En europæisk strategisk og 
langsigtet vision for en fremgangsrig, 
moderne, konkurrencedygtig og 
klimaneutral økonomi, COM (2018) 773 
slutning.

Or. es

Ændringsforslag 169
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
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aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til 
og bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør prioritere dem, der 
støtter oprettelsen af nye job, og dem, der 
støtter de lokale økonomier og er 
bæredygtige på lang sigt. De finansierede 
projekter bør bidrage til en gradvis 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer, 
infrastrukturer eller produkter, der fører til 
en betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at den 
kvalificerede beskæftigelse opretholdes og 
styrkes, og en forringelse af miljøet 
undgås. Der bør også lægges særlig vægt 
på aktiviteter, der fremmer innovation og 
forskning inden for avancerede og 
bæredygtige teknologier, samt inden for 
digitalisering og konnektivitet, herunder 
fysisk konnektivitet gennem 
forbindelsesveje, der reducerer 
udledningen af drivhusgasser, forudsat at 
sådanne foranstaltninger hjælper i kraft af 
økonomisk støtte til en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. Disse investeringer bør også 
gøre det muligt at finansiere 
omkostninger til ekspertise og analyser, 
der kan bidrage til at nå målene om en 
vellykket omstilling i eksisterende 
veletablerede foretagender.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
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for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. it

Ændringsforslag 170
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør prioritere dem, der støtter 
mennesker, lokalsamfund og de lokale 
økonomier og er bæredygtige på 
mellemlang og lang sigt, idet der tages 
hensyn til alle målsætningerne i den grønne 
pagt. De finansierede projekter bør bidrage 
til en omstilling til en klimaneutral, 
forureningsfri og cirkulær økonomi inden 
2040. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv, gas, olie og olieskifer eller udvinding 
af disse faste fossile brændstoffer, bør 
støtten knyttes til udfasningen af 
aktiviteten og den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
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beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
maksimerer samfundsfordele såsom støtte 
til energifællesskaber inden for 
vedvarende energi og producent-
forbrugere baseret på vedvarende energi, 
der fremmer innovation og forskning inden 
for avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet. Sådanne foranstaltninger 
skal anvende princippet om, at 
forureneren betaler, og princippet om 
energieffektivitet først, hjælpe med at 
skabe grønne og bæredygtige job, hjælpe 
med at afbøde de negative bivirkninger af 
en omstilling til og bidrage til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi inden 
2040.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 171
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
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aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. 
Skærpende omstændigheder, som skal 
tages i betragtning, omfatter 
arbejdsløsheden, affolkningstendenser og 
en tidligere omstillingsindsats i 
forbindelse med fossile brændstoffer, som 
har svækket den tilknyttede økonomiske 
struktur i regionerne. Der bør også lægges 
særlig vægt på aktiviteter, der fremmer 
innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
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økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 172
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Nicolás González Casares

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
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en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

en forringelse af miljøet undgås. 
Modernisering af bygninger og 
infrastrukturer bør fremme 
tilgængeligheden til investeringer rettet 
mod energieffektivitet, renovering og 
modernisering og bidrage til miljømæssig 
og social bæredygtighed. Der bør også 
lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final). En europæisk strategisk 
og langsigtet vision for en fremgangsrig, 
moderne, konkurrencedygtig og 
klimaneutral økonomi, COM (2018) 773 
slutning.

13 Jf. meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den 
Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final). En europæisk strategisk 
og langsigtet vision for en fremgangsrig, 
moderne, konkurrencedygtig og 
klimaneutral økonomi, COM (2018) 773 
slutning.

Or. es

Begrundelse

Renovering rettet mod energieffektivitet udgør en enestående mulighed for at forbedre 
tilgængeligheden for bygninger og infrastrukturer defineret i bilagene til henstillinger 
vedrørende renovering af bygninger (anbefaling (EU) 2019/786) og vedrørende 
modernisering af bygninger (anbefaling (EU) 2019/1019), renovering giver dertil nye 
muligheder for beskæftigelse og også til fordel for personer med handicap.

Ændringsforslag 173
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
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Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. Disse investeringer bør også 
gøre det muligt at finansiere 
omkostninger til ekspertise og analyser, 
der kan bidrage til at nå målene om en 
vellykket omstilling i eksisterende 
veletablerede foretagender.
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_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. it

Ændringsforslag 174
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale samfund, mennesker og 
økonomier og er bæredygtige på lang sigt, 
idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
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emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 204013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. Betydningen af kultur, 
uddannelse og opbygning af fællesskab i 
omstillingsprocessen bør mødes med 
aktiviteter, der fokuserer på arven efter 
minedrift.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 175
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
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støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens sociale, klima- 
og miljøpolitiske forpligtelser og 
prioriteter. Listen over investeringer bør 
prioritere dem, der støtter mennesker, 
lokalsamfund og de lokale økonomier og 
er bæredygtige på lang sigt, idet der tages 
hensyn til alle målsætningerne i den 
europæiske grønne pagt og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. 
De finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv, gas, olie og olieskifer eller udvinding 
af disse faste fossile brændstoffer, bør 
støtten knyttes til vedtagelsen af en klar og 
bindende dato for udfasningen af 
aktiviteten og den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 2050, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger gør det lettere at skabe 
grønne og bæredygtige job, hjælper med at 
afbøde de negative bivirkninger af en 
omstilling til og bidrager til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi.

_________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
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til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 176
Katalin Cseh

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter, herunder 
Parisaftalen. Listen over investeringer bør 
omfatte dem, der støtter de lokale 
økonomier og er bæredygtige på lang sigt, 
idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
accelererende omstilling til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, 
samtidig med at der fokuseres på at 
afbøde de negative økonomiske og sociale 
konsekvenser af omstillingen. For sektorer 
i tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer 
eller udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. 
For så vidt angår omdannelse af sektorer 
med høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye aktiviteter gennem 
indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og 
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fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 2050 samt Parisaftalen, samtidig 
med at beskæftigelsen opretholdes og 
styrkes og en forringelse af miljøet undgås. 
Der bør også lægges særlig vægt på 
aktiviteter, der fremmer innovation og 
forskning inden for avancerede og 
bæredygtige teknologier, samt inden for 
digitalisering og konnektivitet, forudsat at 
sådanne foranstaltninger hjælper med at 
afbøde de negative bivirkninger af en 
omstilling til og bidrager til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi.

_________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 177
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale og projektet med intelligente 
landsbyer og er bæredygtige på lang sigt, 
idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
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omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

finansierede projekter bør bidrage til en 
gradvis omstilling til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer 
eller udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. 
For så vidt angår omdannelse af sektorer 
med høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye aktiviteter gennem 
indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering, konnektivitet 
og præcisionslandbrug, forudsat at 
sådanne foranstaltninger hjælper med at 
afbøde de negative bivirkninger af en 
omstilling til og bidrager til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. sl

Ændringsforslag 178
Raffaele Fitto
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Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
gradvis omstilling til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi. For sektorer i 
tilbagegang, såsom energiproduktion 
baseret på kul, brunkul, tørv og olieskifer 
eller udvinding af disse faste fossile 
brændstoffer, bør støtten knyttes til 
udfasningen af aktiviteten og den 
tilsvarende reduktion af beskæftigelsen. 
For så vidt angår omdannelse af sektorer 
med høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye aktiviteter gennem 
indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's 
klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at princippet 
om teknologisk neutralitet overholdes, 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

_________________ _________________
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13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Ændringsforslag 179
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten og 
den tilsvarende reduktion af 
beskæftigelsen. For så vidt angår 
omdannelse af sektorer med høje 
drivhusgasemissionsniveauer bør støtte 
fremme nye aktiviteter gennem indførelse 
af nye teknologier, nye processer eller 
produkter, der fører til en betydelig 
emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 

(10) I denne forordning fastlægges de 
investeringstyper, for hvilke der kan ydes 
støtte til udgifter fra FRO. Alle støttede 
aktiviteter bør videreføres under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter. Listen over 
investeringer bør omfatte dem, der støtter 
de lokale økonomier og er bæredygtige på 
lang sigt, idet der tages hensyn til alle 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
finansierede projekter bør bidrage til en 
omstilling til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi. For sektorer i tilbagegang, såsom 
energiproduktion baseret på kul, brunkul, 
tørv og olieskifer eller udvinding af disse 
faste fossile brændstoffer, bør støtten 
knyttes til udfasningen af aktiviteten, 
sikring af en lavemissionsenergikilde og 
den tilsvarende reduktion af emissionerne. 
For så vidt angår omdannelse af sektorer 
med høje drivhusgasemissionsniveauer bør 
støtte fremme nye aktiviteter gennem 
indførelse af nye teknologier, nye 
processer eller produkter, der fører til en 
betydelig emissionsreduktion, i 
overensstemmelse med EU's 
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målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at 
beskæftigelsen opretholdes og styrkes og 
en forringelse af miljøet undgås. Der bør 
også lægges særlig vægt på aktiviteter, der 
fremmer innovation og forskning inden for 
avancerede og bæredygtige teknologier, 
samt inden for digitalisering og 
konnektivitet, forudsat at sådanne 
foranstaltninger hjælper med at afbøde de 
negative bivirkninger af en omstilling til og 
bidrager til en klimaneutral og cirkulær 
økonomi.

_________________ _________________
13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

13 Jf. "En ren planet for alle — En 
europæisk strategisk og langsigtet vision 
for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral 
økonomi", meddelelse fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
Den Europæiske Investeringsbank (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Begrundelse

Forslag vedrørende ændringerne af artikel 2. I lyset af de store udfordringer og behov i 
forbindelse med energiomstillingen og de begrænsede finansielle ressourcer, som er planlagt 
i EU-budgettet dertil, bør FRO's specifikke målsætning ikke kun være rettet mod at afbøde de 
negative socioøkonomiske virkninger af omstillingen, men frem for alt være rettet mod selve 
energiomstillingen.

Ændringsforslag 180
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Fonden for Retfærdig Omstilling 
bør tage hensyn til de demografiske 
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udfordringer i de territorier, der er berørt 
af klimaomstillingen, især territorier, der 
lider under affolkning. Disse affolkede 
eller tyndt befolkede områder står over for 
store udfordringer inden for basale 
ydelser, konnektivitet og infrastrukturer. 
Det socioøkonomiske netværk i disse 
affolkede eller tyndt befolkede områder, 
som i høj grad afhænger af fossile 
brændstoffer, er derfor særlig sårbart 
over for klimaomstilling. Fonden for 
Retfærdig Omstilling bør støtte 
jobskabelse i disse områder for at undgå 
fraflytning og befolkningstab, som fører 
til yderligere affolkning af de nævnte 
territorier.

Or. es

Ændringsforslag 181
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Det bør være muligt for territorier 
at gå forrest med innovative løsninger på 
sociale udfordringer som følge af 
omstillingen. FRO bør støtte social 
innovation og samtidig overholde de 
indførte standarder.

Or. en

Ændringsforslag 182
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet. Der er 
behov for inklusive politikker og strategier 
for at reducere uligheder i forbindelse 
med en retfærdig omstillingsproces. 
Fremme af social samhørighed bør være 
et vejledende princip for støtte under FRO 
og dermed fremme ligestilling mellem 
kønnene, integration af migranter, bedre 
vilkår for lavtuddannede arbejdstagere og 
unge og ældre arbejdstagere og sikre, at 
ingen lades i stikken.

Or. en

Ændringsforslag 183
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere og af 
selvstændige, hvis aktivitet er ramt som 
følge af vigtige strukturændringer, med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder og opnå 
nye faglige kvalifikationer, der passer til 
en cirkulær, økologisk og digital økonomi, 
samt yde hjælp til jobsøgende og deres 
aktive inklusion på arbejdsmarkedet. Der 
bør rettes et særligt fokus på unge 
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arbejdstagere og ældre arbejdstagere, der 
har store problemer med at opnå 
genansættelse på arbejdsmarkedet.

Or. es

Ændringsforslag 184
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder og opnå 
nye kvalifikationer, der passer til den 
grønne økonomi, samt yde hjælp til 
jobsøgende og deres aktive inklusion på 
arbejdsmarkedet. Kommissionen opfordres 
endvidere til at støtte medlemsstaterne og 
de europæiske regioner i at skabe tids- og 
stedspecifikke gunstige betingelser for 
økosystemer, som kan tiltrække og 
fastholde innovative virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 185
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering, 
omskoling og rådgivning samt andre 
støttetjenester af de berørte arbejdstagere 
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sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

med henblik på at hjælpe dem med at 
tilpasse sig nye beskæftigelsesmuligheder 
samt yde hjælp til jobsøgende og deres 
aktive inklusion på arbejdsmarkedet. FRO 
bør endvidere dække foranstaltninger til 
at afbøde de sociale bivirkninger af 
omstillingen såsom stigende bolig- og 
energiomkostninger for 
lavindkomstgrupper.

Or. en

Ændringsforslag 186
Vlad-Marius Botoş

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere, op 
til 25 % af FRO's samlede beløb, med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder gennem 
europæisk undervisning i certificerede 
kvalifikationer, der omfatter både 
teoretiske og praktiske moduler, samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 187
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
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bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet. FRO bør 
også være særlig opmærksom på sårbare 
grupper, der lider uforholdsmæssigt 
under de negative virkninger af 
omstillingen, såsom arbejdstagere med 
handicap.

Or. en

Ændringsforslag 188
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet. 
Opmærksomheden bør navnlig rettes mod 
opkvalificering og omskoling af kvinder i 
territorier under omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 189
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er (11) For at beskytte de borgere, der er 
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mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet. Der bør 
tages særligt hensyn til 
arbejdsløshedsprocenten i de territorier, 
der berøres af omstillingen.

Or. es

Ændringsforslag 190
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO støtte investeringer i nye 
infrastrukturer og dække opkvalificering 
og omskoling af de berørte arbejdstagere 
med henblik på at hjælpe dem med at 
tilpasse sig nye beskæftigelsesmuligheder 
og opnå nye kvalifikationer, der passer til 
den grønne økonomi, samt yde hjælp til 
jobsøgende og deres aktive inklusion på 
arbejdsmarkedet.

Or. it

Ændringsforslag 191
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
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bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet gennem 
finansiering af uddannelsescentre eller 
uddannelsesprogrammer.

Or. fr

Ændringsforslag 192
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
skal FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
rådgivning, støttetjenester og hjælp til 
jobsøgende og deres aktive inklusion på 
arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 193
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
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hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

hjælp til jobsøgende og den aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet af dem, der 
har mistet deres job.

Or. en

Ændringsforslag 194
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Nicolás González Casares

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet, især 
personer med handicap.

Or. es

Ændringsforslag 195
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af arbejdstagere og jobsøgende 
med henblik på at hjælpe dem med at 
tilpasse sig nye og kulstoffri 
beskæftigelsesmuligheder, yde hjælp til 
jobsøgende og deres aktive inklusion på 
arbejdsmarkedet samt social inklusion.
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Or. en

Ændringsforslag 196
Nora Mebarek

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere og 
jobsøgende med henblik på at hjælpe dem 
med at tilpasse sig nye 
beskæftigelsesmuligheder samt yde hjælp 
til jobsøgende og deres aktive inklusion på 
arbejdsmarkedet.

Or. en

Begrundelse

Opkvalificering og omskoling bør ikke kun vedrøre "arbejdstagere", men også jobsøgende, 
der tidligere har været ansat i et af de områder, der er mest berørt af omstillingen.

Ændringsforslag 197
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt 
personlig hjælp til alle jobsøgende og 
deres aktive samt fuldstændige inklusion 
på arbejdsmarkedet.
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Or. en

Ændringsforslag 198
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere og 
jobsøgende med henblik på at hjælpe dem 
med at tilpasse sig nye 
beskæftigelsesmuligheder samt yde hjælp 
til jobsøgende og deres aktive inklusion på 
arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 199
Álvaro Amaro

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
hjælp til jobsøgende og deres aktive 
inklusion på arbejdsmarkedet.

(11) For at beskytte de borgere, der er 
mest sårbare over for klimaomstillingen, 
bør FRO også dække opkvalificering og 
omskoling af de berørte arbejdstagere med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig nye beskæftigelsesmuligheder samt yde 
jobskabelse og hjælp til jobsøgende og 
deres aktive inklusion på arbejdsmarkedet.

Or. pt

Ændringsforslag 200
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
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De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at fremme en styrkelse af de 
sociale politikker i de mest berørte 
regioner bør FRO også støtte oprettelsen 
og forbedringen af sociale tjenester af 
almen interesse samt bekæmpe 
energifattigdom i husstande og forbedre 
disse regioners klimaneutralitet og 
energieffektivitet som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 201
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at løse den konkrete situation 
og kvinders rolle i omstillingen bør 
ligestilling mellem kønnene fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 202
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering, omstilling og 
modernisering af territorier, der påvirkes 
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produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive 
investeringer, hvis de er nødvendige for at 
mindske tabet af arbejdspladser som følge 
af omstillingen, ved at skabe eller beskytte 
et betydeligt antal job, og hvis de ikke 
fører til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som 
fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF, og 
navnlig bør støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er begrænses til virksomheder i 
områder, der er udpeget som 
støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

af omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer. Produktive 
investeringer bør forstås som faste 
investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte 
job, og hvis de ikke fører til eller er et 
resultat af udflytning. Investeringer i 
eksisterende industrianlæg, herunder dem, 
der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
under de relevante benchmarks, der er 
oprettet til gratistildeling i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14 og hvis de resulterer i 
beskyttelse af job. Enhver sådan 
investering bør anføres som sådan i den 
relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling.

_________________ _________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en
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Ændringsforslag 203
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende 
industrianlæg, herunder dem, der er 
omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og 
ligger betydeligt under de relevante 
benchmarks, der er oprettet til 
gratistildeling i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. Enhver 
sådan investering bør anføres som sådan i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling. For at beskytte integriteten af 
det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.



AM\1205767DA.docx 119/163 PE652.416v01-00

DA

virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

_________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 204
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Mónica Silvana González, Javi 
López, Isabel García Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
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betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal værdige 
job. Enhver sådan investering bør anføres 
som sådan i den relevante territoriale plan 
for retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF og 
tage særligt hensyn til territorier og 
regioner, som allerede har indledt 
dakarboniseringsprocessen og har en 
strukturel arbejdsløshed og fortsatte 
problemer med levestandarden og med 
levestandarder, der er lavere end i andre 
dele af Europa og i ultraperifere og 
øregioner. Denne undtagelse bør give dem 
ret til at modtage finansiering til 
udvikling af deres økonomier.

_________________ _________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. es

Ændringsforslag 205
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
energiomstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i virksomheder, 
navnlig mikrovirksomheder og SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at fremme den 
lokale beskæftigelse og fremskynde 
omstillingen til en cirkulær økonomi og til 
en økonomi med lav CO2-udledning, ved 
at skabe nye industrianlæg eller nye 
jernbaneinfrastrukturer, forudsat at de 
pågældende investeringer ikke resulterer i 
udflytning. Investeringer i eksisterende 
industrianlæg, herunder dem, der er 
omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de ikke resulterer i 
en negativ beskæftigelseseffekt. Enhver 
sådan investering bør anføres som sådan i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling.

_________________ _________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).
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Or. it

Ændringsforslag 206
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
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virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF, 
især under hensyntagen til de 
efterfølgende strukturelle ændringer og 
de foranstaltninger, som disse ændringer 
kræver. Denne undtagelse bør give 
mulighed for støtte af den økonomiske 
udvikling i områder, hvor 
langtidsarbejdsløsheden er over 
gennemsnittet, under hensyn til deres 
strukturelle, økonomiske og sociale 
situation.

_________________ _________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 207
Katalin Cseh

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 

(12)  For at fremme den økonomiske 
diversificering og revitalisering af 
territorier, der påvirkes af omstillingen, bør 
FRO yde støtte til produktive investeringer 
i SMV'er. Produktive investeringer bør 
forstås som faste investeringer eller 
investeringer i immaterielle aktiver i 
virksomheder med henblik på produktion 
af varer og tjenesteydelser, hvorved der 
bidrages til bruttoinvesteringer og 
beskæftigelse. I denne forbindelse bør der 
lægges særlig vægt på SMV'er, som 
opererer i regioner med højere 
arbejdsløshed. For andre virksomheder end 
SMV'er bør der kun ydes støtte til 
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betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

produktive investeringer, hvis de er 
nødvendige for at mindske tabet af 
arbejdspladser som følge af omstillingen, 
ved at skabe eller beskytte et betydeligt 
antal job, og hvis de ikke fører til eller er et 
resultat af udflytning. Investeringer i 
eksisterende industrianlæg, herunder dem, 
der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

_________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 208
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF. I 
denne forbindelse bør regionerne i den 
yderste periferi, som er underlagt særlige 
begrænsninger i forbindelse med denne 
retfærdige omstilling, sikres midler som 
foreskrevet i artikel 349 i TEUF.

_________________ _________________
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14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. fr

Ændringsforslag 209
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende 
industrianlæg, herunder dem, der er 
omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og 
ligger betydeligt under de relevante 
benchmarks, der er oprettet til 
gratistildeling i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 

(12) For at fremme skabelsen af 
grønne, permanente jobmuligheder af høj 
kvalitet og den økonomiske diversificering 
af territorier, der påvirkes af omstillingen, 
bør FRO yde støtte til produktive 
investeringer i SMV'er. Produktive 
investeringer bør forstås som faste 
investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og grønne, permanente 
jobmuligheder af høj kvalitet. For andre 
virksomheder end SMV'er bør der kun 
ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. Enhver 
sådan investering bør anføres som sådan i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, bør være miljømæssigt 
bæredygtig og afspejle princippet om 
"energieffektivitet først". Sådanne 
investeringer bør ikke foretages i noget, 
der er knyttet til anlæg til fossile 
brændstoffer. For at beskytte integriteten 
af det indre marked og 
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Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF, 
forudsat at denne fleksibilitet bruges til 
projekter, der gennemføres på en måde, 
der sikrer fuld miljømæssig 
bæredygtighed og forebygger negative 
konsekvenser for beskæftigelsen.

_________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Begrundelse

Brugen af midler under FRO sigter mod at fremskynde omstillingen af aktiviteter, som 
afhænger af fossile brændstoffer, til fuldt ud miljømæssigt bæredygtige aktiviteter i 
overensstemmelse med målet om at opnå en klimaneutral og cirkulær økonomi, der er fuldt 
baseret på vedvarende energi og meget ressource- og energieffektiv inden 2040. Teknologier 
til reduktion af drivhusgasemissioner i ETS-sektorer kan i stedet f.eks. finansieres via en lang 
række andre EU-fonde med mange flere midler: EU's Innovationsfond, InvestEU, EU's 
Moderniseringsfond mv.

Ændringsforslag 210
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
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Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling, være bæredygtige og, 
hvor det er relevant, i overensstemmelse 
med princippet om, at forureneren 
betaler, og princippet om energieffektivitet 
først. For at beskytte integriteten af det 
indre marked og samhørighedspolitikken 
bør støtte til virksomheder være i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler som fastsat i artikel 107 og 
108 i TEUF, og navnlig bør støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

_________________ _________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).
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Or. en

Ændringsforslag 211
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er, op til 
mindst 50 % af FRO's samlede beløb. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
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virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

_________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 212
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende 
industrianlæg, herunder dem, der er 
omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og 
ligger betydeligt under de relevante 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. 
Produktive investeringer bør være 
miljømæssigt bæredygtige og bør derfor 
være i overensstemmelse med kriterierne i 
forordning (EU) 2020/... 
[klassificeringsforordningen]. For andre 
virksomheder end SMV'er bør der kun 
ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. Enhver 
sådan investering bør behørigt anføres i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
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benchmarks, der er oprettet til 
gratistildeling i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

omstilling. For at beskytte integriteten af 
det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er strengt 
begrænses til virksomheder i områder, der 
er udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF. Midler fra FRO bør ikke 
anvendes til at kompensere 
virksomhederne for mistet fortjeneste på 
grund af udfasningen af deres aktivitet 
eller til at refundere en virksomheds 
udgifter som følge af dens forpligtelser.

_________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 213
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
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andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten og sikre en retfærdig 
konkurrence og dermed en smidig 
funktion af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

_________________ _________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 214
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
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Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende 
industrianlæg, herunder dem, der er 
omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og 
ligger betydeligt under de relevante 
benchmarks, der er oprettet til 
gratistildeling i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. Enhver 
sådan investering bør anføres som sådan i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling. Disse investeringer bør være 
bæredygtige og i overensstemmelse med 
princippet om, at forureneren betaler, og 
princippet om energieffektivitet først og 
bør ikke betragtes som en mulighed for, at 
industrianlæg kan sælge overskydende 
emissionskvoter til egen fortjeneste. Der 
bør ikke foretages investeringer i anlæg til 
fossile brændstoffer. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

_________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 215
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering af territorier, der påvirkes af 
omstillingen, bør FRO yde støtte til 
produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 

(12) For at fremme den økonomiske 
diversificering og omstilling af territorier, 
der påvirkes af omstillingen, bør FRO yde 
støtte til produktive investeringer i SMV'er. 
Produktive investeringer bør forstås som 
faste investeringer eller investeringer i 
immaterielle aktiver i virksomheder med 
henblik på produktion af varer og 
tjenesteydelser, hvorved der bidrages til 
bruttoinvesteringer og beskæftigelse. For 
andre virksomheder end SMV'er bør der 
kun ydes støtte til produktive investeringer, 
hvis de er nødvendige for at mindske tabet 
af arbejdspladser som følge af 
omstillingen, ved at skabe eller beskytte et 
betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
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samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, og navnlig bør 
støtte til produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er begrænses til 
virksomheder i områder, der er udpeget 
som støtteberettigede områder i henhold til 
artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF.

_________________ _________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 
L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 216
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) I løbet af de seneste år har EU 
været ramt hårdere og oftere af 
naturkatastrofer knyttet til 
klimaændringer, som har haft 
ødelæggende virkninger i form af et øget 
antal dødsfald og stigende økonomiske 
omkostninger på 426 mia. EUR, svarende 
til 83 % af det monetære tab i perioden 
1980-2017. I alle medlemsstater er der 
registreret negative virkninger for den 
menneskelige sundhed og alvorlige 
forstyrrelser af økonomien. 
Videnskabelige beviser viser, at 
klimaændringerne vil blive værre i 
fremtiden og forårsage uigenkaldelige 
virkninger af ekstreme begivenheder, hvis 
der ikke træffes omgående og effektive 
tiltag. Da klimaændringer er et stort chok 



PE652.416v01-00 136/163 AM\1205767DA.docx

DA

for Unionens økonomier, skal der 
vedtages en retlig ramme for at sætte gang 
i omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi, der er fuldt baseret på 
vedvarende energi og meget ressource- og 
energieffektiv, med det formål at opnå 
nettodrivhusgasemissioner på nul inden 
2040 og forebygge negative konsekvenser 
for mennesker, husstande og job. I lyset af 
Fonden for Retfærdig Omstillings 
begrænsede størrelse vil den største 
reaktion med hensyn til at tackle 
klimaændringer og sikre en socialt 
retfærdig omstilling komme fra 
medlemsstaternes nationale budgetter. 
Kommissionen bør derfor vedtage en 
specifik og målrettet ramme for 
statsstøtteforanstaltninger for at øge de 
offentlige midler til at tackle de 
ødelæggende virkninger som følge af 
klimaændringer. Kommissionen bør sikre, 
at EU indfører statsstøttekontrol for at 
sikre, at nationale støtteforanstaltninger 
er i fuld overensstemmelse med en socialt 
retfærdig omstilling til klimaneutralitet, 
idet der tages fuldt ud højde for de 
forskellige nationale forhold og særtræk.

Or. en

Ændringsforslag 217
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Den Europæiske Unions 
statsstøtteregler bør anvendes fleksibelt i 
støtteberettigede regioner under omstilling 
med henblik på at lette private 
investeringer. I den forbindelse bør 
problemerne med strukturelle ændringer i 
de støtteberettigede regioner tages i 
betragtning for at sikre, at disse regioner 
får tilstrækkelig fleksibilitet til at 
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gennemføre deres projekter på en socialt 
og økonomisk bæredygtig måde.

Or. it

Ændringsforslag 218
Christian Doleschal

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) EU's statsstøtteregler bør være 
fleksible, hvis de støtteberettigede regioner 
under omstilling skal tiltrække private 
investeringer. Ved udarbejdelsen af de 
nye retningslinjer bør Kommissionen 
derfor også tage hensyn til problemerne 
med strukturelle ændringer i de berørte 
regioner for at sikre, at disse regioner får 
tilstrækkelig fleksibilitet til at gennemføre 
deres projekter på en socialt og 
økonomisk bæredygtig måde.

Or. en

Ændringsforslag 219
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) I overensstemmelse med princippet 
om, at forureneren betaler, bør 
forebyggelse og afhjælpning af 
miljøskader sikres. Selv om det kan være 
svært, navnlig i gamle minedrifts- og 
industriområder, at indkredse den enkelte 
forureners bidrag til skaden eller, for 
virksomheder, at være i stand til at bære 
omkostningerne til afhjælpning, bør de 
virksomheder, som beskæftiger sig med 
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fossile brændstoffer, holdes ansvarlige for 
skaderne.

Or. en

Ændringsforslag 220
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Unionens statsstøtteregler bør 
anvendes fleksibelt i støtteberettigede 
regioner under omstilling med henblik på 
at lette private investeringer. I den 
forbindelse bør problemerne med 
strukturelle ændringer i de 
støtteberettigede regioner tages i 
betragtning for at sikre, at disse regioner 
får tilstrækkelig fleksibilitet til at 
gennemføre deres projekter på en socialt 
og økonomisk bæredygtig måde.

Or. en

Ændringsforslag 221
Christian Doleschal

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Støtte til produktive investeringer i 
andre virksomheder end SMV'er gennem 
Fonden for Retfærdig Omstilling bør ikke 
begrænses til de områder, der er berettiget 
til statsstøtte i henhold til de gældende 
statsstøtteregler, jf. artikel 107, stk. 3, litra 
a) og c), i TEUF. Tværtimod bør 
statsstøttereglerne give alle regioner, der 
modtager bistand gennem FRO, mulighed 
for at håndtere truslen om tab af job på et 
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tidligt tidspunkt. Dette bør også sikres ved 
at tilpasse gruppefritagelsesforordningen i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 222
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) De områder, der er mest berørt af 
omstillingen, bør have mulighed for aktivt 
at imødegå de hermed forbundne 
strukturelle ændringer så tidligt som 
muligt. Unionens gældende 
statsstøtteregler bør derfor sikre, at den 
nødvendige støtte er tilladt, uanset de 
støttede regioners status.

Or. en

Ændringsforslag 223
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) For at sikre sammenhæng med 
Fonden for Retfærdig Omstillings mål er 
det vigtigt at identificere de aktiviteter, 
som falder uden for fondens 
anvendelsesområde, navnlig på grund af 
deres negative eller skadelige indvirkning 
på klimaneutralitet eller "lock-in"-effekt.

Or. en
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Ændringsforslag 224
Christian Doleschal

Forslag til forordning
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) De områder, der er mest berørt af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
bør have mulighed for aktivt at imødegå 
de hermed forbundne strukturelle 
ændringer så tidligt som muligt. Dette 
kræver justeringer af 
statsstøttelovgivningen, f.eks. gennem en 
ny retningslinje fra Kommissionen på 
grundlag af artikel 107, stk. 3, litra b) 
eller c), i TEUF, således at det sikres, at 
støtten er tilladt i henhold til de gældende 
regler, uanset de støttede regioners status.

Or. en

Ændringsforslag 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser] 
bør midler fra FRO styrkes med 
supplerende finansiering fra EFRU og 
ESF+. De respektive beløb, der overføres 

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden.
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fra EFRU og ESF+, bør være i 
overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling.

Or. it

Ændringsforslag 226
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

(13) For at sikre fleksibilitet og 
sammenhæng i programmeringen af FRO-
midlerne under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst bør 
medlemsstaterne i tæt samarbejde med de 
lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og alle relevante 
interessenter udarbejde et selvstændigt 
FRO-program eller at programmere FRO-
midler i én eller flere særlige prioriteter 
inden for et program, der støttes af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus 
(ESF+) eller Samhørighedsfonden. I 
overensstemmelse med artikel 21a i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser] kan midler fra FRO 
styrkes frivilligt med supplerende 
finansiering fra andre fonde, som er 
omfattet af forordning (EU) .../... (den nye 
forordning om fælles bestemmelser), men 
kun hvor det er berettiget og ikke berører 
opfyldelsen af målene for disse fonde. De 
respektive beløb, der kan overføres fra 
disse fonde, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

Or. en
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Ændringsforslag 227
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser] 
bør midler fra FRO styrkes med 
supplerende finansiering fra EFRU og 
ESF+. De respektive beløb, der overføres 
fra EFRU og ESF+, bør være i 
overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling.

(13) For at sikre fleksibilitet og 
sammenhæng i programmeringen af FRO-
midlerne under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst bør 
medlemsstaterne i tæt samarbejde med de 
lokale og regionale myndigheder og 
arbejdsmarkedets parter programmere 
FRO-midler i én eller flere særlige 
prioriteter inden for et program, der støttes 
af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. Alternativt kan der 
udarbejdes et selvstændigt FRO-program, 
hvor objektive omstændigheder berettiger 
til dette.

Or. en

Begrundelse

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with the EC proposal where MS are allowed to transfer more than 
1.5 times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS 
were to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be 
mobilised under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the 
amendment on Articles 3(2) and 6(2).

Ændringsforslag 228
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
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Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+, idet 
andelen af midler fra ESF+ ikke bør 
overstige 20 % af den samlede 
supplerende finansiering. De respektive 
beløb, der overføres fra EFRU og ESF+, 
bør være i overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 229
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
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Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes med frivillige 
overførsler af finansiering fra EFRU og 
ESF+. De respektive beløb, der overføres 
fra EFRU og ESF+, bør være i 
overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 230
Tom Berendsen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør fastholde deres oprindelige 
målsætninger og være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

Or. en



AM\1205767DA.docx 145/163 PE652.416v01-00

DA

Ændringsforslag 231
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være valgfri eller fleksible 
og i overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling.

Or. sl

Ændringsforslag 232
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
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Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+ på et 
frivilligt grundlag. De respektive beløb, 
der overføres fra EFRU og ESF+, bør være 
i overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling.

Or. en

Begrundelse

Forslag vedrørende ændringerne af artikel 6, stk. 2. Obligatoriske overførsler fra de fattigste 
regioner, der nyder godt af samhørighedspolitikken, til dem, der er mest berørt af 
omstillingen, betyder en urimelig reduktion af budgettet for samhørighedspolitikken. 
Overførsler bør være frivillige, og størrelsen af dem bør reduceres til tildelinger svarende til 
dem fra FRO.

Ændringsforslag 233
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. Sådanne 
frivillige interventioner fra EFRU og 
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og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

ESF+, der meddeles Kommissionen, bør 
være i overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 234
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 235
Lena Düpont, Christian Doleschal

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

Or. de

Ændringsforslag 236
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] bør 
midler fra FRO styrkes med supplerende 

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
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finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 237
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I overensstemmelse med artikel 
21a i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] kan 
midler fra FRO styrkes med supplerende 
finansiering fra EFRU og ESF+. De 
respektive beløb, der overføres fra EFRU 
og ESF+, bør være i overensstemmelse 
med den type operationer, der er fastsat i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling. Midlerne fra FRO kan styrkes 
af budgetmyndigheden under den årlige 
budgetprocedure. 

Or. en

Ændringsforslag 238
Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Gennemførelsen af midler fra 
FRO bør minimere den administrative 
byrde og omkostningerne for fondens 
støttemodtagere og for alle involverede 
aktører i overensstemmelse med de 
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forenklingsforanstaltninger, som blev 
indført af forordningen om fælles 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 239
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Gennemførelsen af midler fra 
FRO bør minimere den administrative 
byrde og omkostningerne for fondens 
støttemodtagere og for alle involverede 
aktører i overensstemmelse med de 
forenklingsforanstaltninger, som blev 
indført af forordningen om fælles 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 240
Erik Bergkvist, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 

(14) Respekt for og overholdelse af 
Unionens grundlæggende værdier som 
retsstatsprincippet bør være obligatorisk 
for at modtage nogen form for finansiel 
støtte fra EU-budgettet, herunder FRO. 
De medlemsstater, som nyder godt af 
FRO, bør være forpligtede til at nå EU's 
mål om klimaneutralitet i 2050. Støtten fra 
FRO bør være betinget af en effektiv 
gennemførelse af en omstillingsproces i et 
specifikt område med henblik på at opnå en 
klimaneutral økonomi. I den forbindelse 
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Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

bør medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 241
Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af et reelt behov for ekstern støtte i den 
grønne omstilling og en aktuel 
afhængighed af ikkebæredygtige 
forretningscyklusser, samt yde den 
krævede støtte til lokale myndigheder, 
erhvervsdrivende og samfundet til at 
påbegynde en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med og eventuelt ud over deres nationale 
energi- og klimaplaner. Med henblik herpå 
bør Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 



PE652.416v01-00 152/163 AM\1205767DA.docx

DA

muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 242
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi inden 2040. En retligt bindende 
dato for udfasning af kul nedfældet i 
national ret bør være en forudsætning for 
at modtage finansiering fra FRO. Det er 
vigtigt, at udfasningsdatoen bygger på en 
offentlig debat og et så bredt samtykke 
som muligt. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter ifølge den 
europæiske adfærdskodeks for 
partnerskab og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 243
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Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv og målbar gennemførelse af 
en omstillingsproces i et specifikt område, 
herunder foranstaltninger til at skabe 
grønne job, med henblik på at opnå en 
klimaneutral og cirkulær økonomi, der er 
fuldt baseret på vedvarende energi og 
meget ressource- og energieffektiv, med 
det formål at opnå 
nettodrivhusgasemissioner på nul inden 
2040. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante regionale og lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med og eventuelt ud over deres nationale 
energi- og klimaplaner. Med henblik herpå 
bør Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Begrundelse

EU skal være forpligtet til at nå "klimaneutralitet" inden 2040. Rationalet bag en mekanisme 
for retfærdig omstilling ligger i at fremskynde denne proces for at hjælpe regionerne med at 
se fordelene i at være først med omstillingen og undgå en længere og dyrere omstilling. Det 
bør også gøre det muligt for regionerne at gå ud over de nationale forpligtelser, hvor de har 
ambitioner om at gøre det, for at øge hastigheden af og fordelene ved omstillingen.

Ændringsforslag 244
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Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv udarbejdelse, lancering og 
gennemførelse af en omstillingsproces i et 
specifikt område med henblik på at opnå en 
klimaneutral økonomi. I den forbindelse 
bør medlemsstaterne i overensstemmelse 
med partnerskabsprincippet og i tæt 
samarbejde med de relevante interessenter, 
navnlig lokale og regionale myndigheder, 
og med støtte fra Kommissionen udarbejde 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
med angivelse af omstillingsprocessen i 
overensstemmelse med deres nationale 
energi- og klimaplaner. Med henblik herpå 
bør Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 245
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter, i samarbejde med 
de lokale og regionale myndigheder og i 
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for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer, 
herunder repræsentanter for de lokale og 
regionale myndigheder, som Fonden for 
Retfærdig Omstilling er direkte rettet 
mod.

Or. en

Ændringsforslag 246
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en national 
klimaneutral økonomi. I den forbindelse 
bør medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter, især lokale og 
sociale aktører samt forskere, og med 
støtte fra Kommissionen udarbejde 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
med angivelse af omstillingsprocessen i 
overensstemmelse med deres nationale 
energi- og klimaplaner og med den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
forbedre deres klimatiske ambition. Med 
henblik herpå skal Kommissionen etablere 
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muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

en platform for retfærdig omstilling, som 
vil bygge videre på den eksisterende 
platform for kulregioner under omstilling 
for at muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer 
samt analyse, evaluering, opfølgning og 
kontrol af støttebeløbene.

Or. es

Ændringsforslag 247
Álvaro Amaro

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter, herunder regionale 
og lokale myndigheder, erhvervslivet og 
arbejdsmarkedets parter og andre 
relevante civilsamfundsorganisationer, og 
med støtte fra Kommissionen udarbejde 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
med angivelse af omstillingsprocessen i 
overensstemmelse med deres nationale 
energi- og klimaplaner. Med henblik herpå 
bør Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. pt

Ændringsforslag 248
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Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv og målbar gennemførelse af 
en omstillingsproces i et specifikt område 
med henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i dialogen med 
arbejdsmarkedets parter og i samarbejde 
med de relevante interessenter og i 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet i artikel 6 i 
forordning (EU) .../... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser] med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 249
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri 
Pekkarinen, Irène Tolleret

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget (14) Støtten fra FRO bør være betinget 
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af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter som defineret af 
partnerskabsprincippet, jf. artikel 6 i 
forordning (EU) .../... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser], og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 250
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
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kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer og 
efter en vellykket regional omstilling 
fusionere med VIF'et for klima.

Or. en

Ændringsforslag 251
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område og i 
specifikke stærkt kulstofudledende 
erhvervssektorer i de europæiske 
økonomiske systemer med henblik på at 
opnå en klimaneutral økonomi. I den 
forbindelse bør medlemsstaterne i 
samarbejde med de relevante interessenter 
og med støtte fra Kommissionen udarbejde 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
med angivelse af omstillingsprocessen i 
overensstemmelse med deres nationale 
energi- og klimaplaner. Med henblik herpå 
bør Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. it

Ændringsforslag 252
Pascal Arimont

Forslag til forordning
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Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv og målbar gennemførelse af 
en omstillingsproces i et specifikt område 
med henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med, men gerne mere ambitiøst end deres 
nationale energi- og klimaplaner. Med 
henblik herpå bør Kommissionen etablere 
en platform for retfærdig omstilling, som 
vil bygge videre på den eksisterende 
platform for kulregioner under omstilling 
for at muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 253
Katalin Cseh

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen og dens 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering i overensstemmelse med deres 
nationale energi- og klimaplaner. Med 
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retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

henblik herpå bør Kommissionen etablere 
en platform for retfærdig omstilling, som 
vil bygge videre på den eksisterende 
platform for kulregioner under omstilling 
for at muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 254
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med deres nationale energi- og 
klimaplaner. Med henblik herpå bør 
Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

(14) Støtten fra FRO bør være betinget 
af en effektiv gennemførelse af en 
omstillingsproces i et specifikt område med 
henblik på at opnå en klimaneutral 
økonomi inden 2040. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
relevante interessenter og med støtte fra 
Kommissionen udarbejde territoriale planer 
for retfærdig omstilling med angivelse af 
omstillingsprocessen i overensstemmelse 
med og ideelt set ud over deres nationale 
energi- og klimaplaner. Med henblik herpå 
bør Kommissionen etablere en platform for 
retfærdig omstilling, som vil bygge videre 
på den eksisterende platform for 
kulregioner under omstilling for at 
muliggøre bilaterale og multilaterale 
udvekslinger af erfaringer og bedste 
praksis på tværs af alle berørte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 255
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
César Luena, Javi López, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan 
Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel
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Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Fonden for Retfærdig Omstilling 
bør have et lokalt fæstet integreret fokus 
for at sikre synergier og sammenhæng 
mellem investeringer finansieret af 
fonden og investeringer støttet under 
generelle programmer for 
samhørighedspolitikken. Det vil fremme 
udviklingen og den økonomiske omstilling 
i regionerne med flest vanskeligheder 
heriblandt de mindre udviklede regioner 
og de ultraperifere regioner og øregioner. 
Strukturelle ændringer imødegås gennem 
en holistisk tilgang, der omfatter de 
økonomiske, industrielle, teknologiske og 
sociale dimensioner af 
omstillingsprocessen, med inddragelse af 
lokale aktører, herunder sociale aktører, 
industrien og ikke-statslige 
organisationer, og i tæt samarbejde med 
dem.

Or. es

Ændringsforslag 256
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Derudover bør de territoriale 
planer for en retfærdig omstilling stemme 
overens med de relevante territoriale 
strategier i artikel [23] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser], herunder strategier for 
intelligent specialisering (S3), de 
nationale energi- og klimaplaner og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
med henblik på at forme og gennemføre 
Fonden for Retfærdig Omstilling, 
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herunder en strategisk koordinering af 
den nationale og lokale indsats samt EU's 
indsats for at diversificere regionale 
økonomier og samtidig sikre en retfærdig 
og rimelig omstilling.

Or. en


