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Ændringsforslag 257
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral og cirkulær økonomi fuldt 
baseret på meget ressource- og 
energieffektive vedvarende energikilder 
og med det mål at nå neutrale 
drivhusgasudledninger senest i 2040, 
navnlig med hensyn til omlægning eller 
lukning af anlæg, der omfatter produktion 
af fossile brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer, muligheder og behov, 
herunder det potentiale til at skabe 
grønne, permanente og gode jobs, der er 
nødvendigt for at opnå en socialt 
retfærdig omstilling, hvor ingen svigtes, 
og identificere den type operationer, der er 
behov for, på en måde, der sikrer en 
sammenhængende udvikling af 
klimaresistente økonomiske aktiviteter, der 
også er i overensstemmelse med 
omstillingen til at nå en klimaneutral og 
cirkulær økonomi fuldt baseret på meget 
ressource- og energieffektive vedvarende 
energikilder og med det mål at nå 
neutrale drivhusgasudledninger senest i 
2040 og målsætningerne i den grønne pagt. 
Kun investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
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omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 258
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov samt 
arbejdsløshedsprocenten og mulige tab af 
arbejdspladser, og identificere den type 
operationer, der er behov for, på en måde, 
der sikrer en sammenhængende udvikling 
af klimaresistente økonomiske aktiviteter, 
der også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. De 
territoriale planer bør således afspejle de 
særlige udfordringer, som virkningerne af 
omstillingen til klimaneutralitet vil betyde 
for fjerntliggende regioner, øregioner og 
geografisk dårligt stillede områder samt 
for områder, som lider under affolkning. 
Kun investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
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Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

Or. es

Ændringsforslag 259
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele 
deraf. Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og 
respektere den overordnede sammenhæng 
(national, regional eller lokal) mellem 
projekter, der kræver en omstilling eller 
en omlægning. Planerne bør indeholde en 
detaljeret beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. 
Beslutningsniveauet skal fastlægges på 
grundlag af de territoriale planer og de 
vigtigste udfordringer, som disse søger at 
tage op (NUTS 1, NUTS 2 eller NUTS 3). 
Kun investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
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omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

Or. fr

Ændringsforslag 260
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen. De investeringsområder 
og -prioriteter, som Kommissionen har 
udpeget i bilag D til landerapporterne 
2020, bør være vejledende og ikke 
begrænse medlemsstaterne i deres 
fremsættelse af forslag til områder, der er 
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egnet til FRO-støtte.

Or. en

Ændringsforslag 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest berørte 
territorier, hvor støtten fra FRO bør 
koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter, samt en 
detaljeret plan for investeringer i nye 
infrastrukturer, samtidig med at 
beskæftigelsesmulighederne i de 
pågældende områder fastholdes og 
udvides for at undgå social udstødelse. 
Disse territorier bør defineres præcist og 
svare til NUTS 3-regioner eller bør være 
dele deraf. Planerne bør indeholde en 
detaljeret beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov, også hvad angår 
infrastrukturer og oprettelse af 
arbejdspladser, og identificere den type 
operationer, der er behov for, på en måde, 
der sikrer en sammenhængende udvikling 
af klimaresistente økonomiske aktiviteter, 
der også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 



PE652.417v01-00 8/161 AM\1205768DA.docx

DA

Kommissionen.

Or. it

Ændringsforslag 262
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. 
Planerne bør indeholde synergier og 
komplementaritet med andre EU-
programmer og -søjler i mekanismen for 
retfærdig omstilling og, hvor det er 
relevant, Moderniseringsfonden, for at 
imødekomme identificerede 
udviklingsbehov. Kun investeringer i 
overensstemmelse med omstillingsplanerne 
bør modtage finansiel støtte fra FRO. De 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
bør være en del af programmerne (støttet af 
EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden eller 
FRO, alt efter omstændighederne), der 
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godkendes af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 263
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter solid produktion af 
faste fossile brændstoffer, samtidig med 
udvikling af beskæftigelsesmuligheder i 
de berørte områder bevares og udvides for 
at undgå social udstødelse. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 2- eller 3-regioner eller bør være 
dele deraf. Planerne bør indeholde en 
detaljeret beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt, 
samtidig med at beskæftigelsen sikres. 
Kun investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling kunne være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 264
Katalin Cseh

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør efter en omhyggelig høring 
af lokale myndigheder og repræsentanter, 
identificere de mest negativt påvirkede 
territorier, hvor støtten fra FRO bør 
koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at 
mindske de negative sociale virkninger, 
samtidig med at der inden 2050 opnås en 
klimaneutral økonomi, navnlig med hensyn 
til omlægning eller lukning af anlæg, der 
omfatter produktion af fossile brændstoffer 
eller andre drivhusgasintensive aktiviteter. 
Disse territorier bør defineres præcist og 
svare til NUTS 3-regioner eller bør være 
dele deraf. Planerne bør indeholde en 
detaljeret beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes og 
overvåges af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 265
Stelios Kympouropoulos
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Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter, samtidig 
med at beskæftigelsesmulighederne i de 
berørte områder bevares og udvides for at 
opretholde væksten. Disse territorier bør 
defineres præcist og svare til NUTS 3-
regioner eller bør være dele deraf. Planerne 
bør indeholde en detaljeret beskrivelse af 
disse territoriers udfordringer og behov og 
identificere den type operationer, der er 
behov for, på en måde, der sikrer en 
sammenhængende udvikling af 
klimaresistente økonomiske aktiviteter, der 
også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 266
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter samt planer for omskoling af 
arbejdstagere og lette deres omstilling til 
andre typer beskæftigelse, der også er i 
overensstemmelse med omstillingen til 
klimaneutralitet og målsætningerne i den 
grønne pagt. Kun investeringer i 
overensstemmelse med omstillingsplanerne 
bør modtage finansiel støtte fra FRO. De 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
bør være en del af programmerne (støttet af 
EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden eller 
FRO, alt efter omstændighederne), der 
godkendes af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 267
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
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bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi inden 2050, 
navnlig med hensyn til modernisering, 
omlægning eller lukning af anlæg, der 
omfatter produktion af fossile 
brændstoffer, andre drivhusgasintensive 
aktiviteter eller aktiviteter, hvis produkter 
påvirkes af omstillingen til 
klimaneutralitet i EU. Disse territorier bør 
defineres præcist og svare til NUTS 3-
regioner eller bør være dele deraf. Planerne 
bør indeholde en detaljeret beskrivelse af 
disse territoriers udfordringer og behov og 
identificere den type operationer, der er 
behov for, på en måde, der sikrer en 
sammenhængende udvikling af 
klimaresistente økonomiske aktiviteter, der 
også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 268
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi senest i 2040, 
navnlig med hensyn til omlægning eller 
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anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

lukning af anlæg, der omfatter produktion 
af fossile brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 269
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 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 

(15) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør identificere de mest negativt 
påvirkede territorier, hvor støtten fra FRO 
bør koncentreres, og beskrive specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at nå 
en klimaneutral økonomi, navnlig med 
hensyn til omlægning eller lukning af 
anlæg, der omfatter produktion af fossile 
brændstoffer eller andre 
drivhusgasintensive aktiviteter. Disse 
territorier bør defineres præcist og svare til 
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NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer og behov og identificere den 
type operationer, der er behov for, på en 
måde, der sikrer en sammenhængende 
udvikling af klimaresistente økonomiske 
aktiviteter, der også er i overensstemmelse 
med omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

NUTS 3-regioner eller bør være dele deraf. 
Planerne bør indeholde en detaljeret 
beskrivelse af disse territoriers 
udfordringer, behov og muligheder og 
identificere den type operationer, der er 
behov for, på en måde, der sikrer en 
sammenhængende udvikling af 
klimaresistente økonomiske aktiviteter, der 
også er i overensstemmelse med 
omstillingen til klimaneutralitet og 
målsætningerne i den grønne pagt. Kun 
investeringer i overensstemmelse med 
omstillingsplanerne bør modtage finansiel 
støtte fra FRO. De territoriale planer for 
retfærdig omstilling bør være en del af 
programmerne (støttet af EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden eller FRO, alt efter 
omstændighederne), der godkendes af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 270
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Desuden skal 
forvaltningsmyndighederne og 
medlemsstaterne ifølge den nuværende 
planlægning forelægge deres planer for 
retfærdig overgang til territoriet inden 
udgangen af 2020. Det udgør en hindring 
for gennemførelsen og, da vedtagelsen af 
disse planer er en betingelse for at udløse 
finansieringen, bør der, inden de 
vedtages, stilles betinget præfinansiering 
til rådighed for teknisk bistand for at 
overvinde denne hindring, idet der sigtes 
efter en realistisk set progressiv og 
inklusiv overgang i henhold til EU's 
klimamål.

Or. en
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Ændringsforslag 271
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling skal fremlægges inden 
udgangen af 2020. Dette skaber 
problemer med iværksættelsen for 
forvaltningsmyndighederne og 
medlemsstaterne, da vedtagelsen af disse 
planer er nødvendig for at frigøre 
finansieringen. Der bør derfor stilles 
betinget forfinansiering til teknisk bistand 
til rådighed inden vedtagelsen af planerne 
med henblik på at afhjælpe disse 
problemer.

Or. it

Ændringsforslag 272
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 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) FRO bør omfatte bottom-up-
strategier i forbindelse med udarbejdelsen 
og gennemførelsen af planerne for 
territoriers retfærdige omstilling, idet det 
sikres, at relevante offentlige 
myndigheder, økonomiske og 
arbejdsmarkedspartnere, herunder 
fagforeninger og andre relevante aktører i 
civilsamfundet, deltager aktivt.

Or. en
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Ændringsforslag 273
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) De territoriale planer for retfærdig 
omstilling bør forelægges senest ved 
udgangen af 2021.

Or. en

Ændringsforslag 274
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Det er vigtigt at overveje de 
forstyrrende virkninger af pandemien på 
såvel økonomien som miljøet for at 
tilpasse tidsrammen til en vellykket, 
inklusiv og bæredygtig omstilling. 
Desuden skal forvaltningsmyndighederne 
og medlemsstaterne ifølge den nuværende 
planlægning forelægge deres planer for 
retfærdig overgang til territoriet inden 
udgangen af 2020. Det udgør en hindring 
for gennemførelsen og, da vedtagelsen af 
disse planer er en betingelse for at udløse 
finansieringen, bør der, inden de 
vedtages, stilles betinget præfinansiering 
til rådighed for teknisk bistand for at 
overvinde denne hindring.

Or. en

Ændringsforslag 275
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska
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Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at øge resultatorienteringen i 
brugen af midler fra FRO bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
hvis man er meget langt fra at nå de mål, 
der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forslag vedrørende ændringerne af artikel nr. 9.

Ændringsforslag 276
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at øge resultatorienteringen i 
brugen af midler fra FRO bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
hvis man er meget langt fra at nå de mål, 
der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO.

(16) For at øge resultatorienteringen i 
brugen af midler fra FRO bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
hvis man er meget langt fra at nå de mål, 
der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO samt for de mål, der er fastsat for 
reduktion af emissioner med 
drivhuseffekt.

Or. en

Ændringsforslag 277
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Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at øge resultatorienteringen i 
brugen af midler fra FRO bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
hvis man er meget langt fra at nå de mål, 
der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO.

(16) For at øge resultatorienteringen i 
brugen af midler fra FRO bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og forordning 
(EU) .../... [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] have mulighed for at 
anvende finansielle korrektioner, hvis man 
er meget langt fra at nå de mål, der er 
fastsat i den specifikke målsætning for 
FRO.

Or. en

Ændringsforslag 278
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at øge resultatorienteringen i 
brugen af midler fra FRO bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet have mulighed 
for at anvende finansielle korrektioner, 
hvis man er meget langt fra at nå de mål, 
der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO.

(16) For at øge resultatorienteringen i 
brugen af midler fra FRO bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og forordning 
(EU) .../... [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] have mulighed for at 
anvende finansielle korrektioner, hvis man 
er meget langt fra at nå de mål, der er 
fastsat i den specifikke målsætning for 
FRO.

Or. en

Ændringsforslag 279
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning



PE652.417v01-00 20/161 AM\1205768DA.docx

DA

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Der bør rettes en særlig 
opmærksomhed mod og støtte til 
bjergområder og landdistrikter, øområder, 
fjernområder og områder i den yderste 
periferi. Disse områder oplever allerede 
endnu større sociale og økonomiske 
problemer, navnlig masseflugt og generel 
affolkning samt ringere kvalifikationer, få 
digitale infrastrukturer og lav 
konnektivitet, hvilket svækker deres evne 
til at håndtere udfordringerne i 
forbindelse med omstillingsprocessen 
yderligere. Disse områder kunne også 
indtage en vigtig rolle ved at tiltrække 
investeringer inden for vedvarende energi 
og samtidig bevare landbrugsjorderne.

Or. it

Ændringsforslag 280
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16 a) Da det europæiske semester har 
indflydelse på programmeringen af FRO, 
bør de lokale og regionale myndigheder 
inddrages effektivt som centrale partnere i 
den europæiske semester-dialog. Denne 
øgede inddragelse af de lokale og 
regionale myndigheder i det europæiske 
semester bør hjælpe dem med bedre at 
integrere samhørighedspolitikkens 
partnerskab og flerniveaustyringen i 
samordningen af de økonomiske 
politikker.

Or. en
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Ændringsforslag 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at supplere og ændre visse 
ikkevæsentlige elementer i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for så vidt angår ændring af elementerne i 
bilag III til denne forordning vedrørende 
de fælles output- og resultatindikatorer. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning15. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

udgår

_________________
15 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 13.

Or. it

Ændringsforslag 282
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at supplere og ændre visse udgår
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ikkevæsentlige elementer i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for så vidt angår ændring af elementerne i 
bilag III til denne forordning vedrørende 
de fælles output- og resultatindikatorer. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning15. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og disse 
eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.
_________________
15 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Begrundelse

Forslag vedrørende ændringerne af artikel nr. 8.

Ændringsforslag 283
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at fastlægge en passende 
finansiel ramme for FRO bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at fastsætte 
den årlige fordeling af de disponible 
tildelinger pr. medlemsstat i 

(18) For at fastlægge en passende 
finansiel ramme for FRO bør 
Kommissionen tillægges delegerede 
beføjelser til at fastsætte den årlige 
fordeling af de disponible tildelinger pr. 
medlemsstat i overensstemmelse med bilag 
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overensstemmelse med bilag I. I.

Or. en

Ændringsforslag 284
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over 
for økonomisk og social forandring i 
deres omstilling til en klimaneutral 
økonomi, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne alene. De 
vigtigste årsager hertil er dels forskellene 
mellem de forskellige territoriers 
udviklingsniveauer og de mindst 
begunstigede territoriers tilbageståenhed 
samt grænsen for medlemsstaternes og 
territoriernes økonomiske ressourcer, dels 
behovet for en sammenhængende ramme 
for gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan 
nås på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

udgår

Or. it

Begrundelse

I denne betragtning anklages alle medlemsstater over én kam for udygtighed, mens der er 
nogle, som i gennemsnit har nået gode resultater med hensyn til energiomstillingen, til forskel 
for andre, som har været særlig misligholdende med hensyn til de aftalte mål for vedvarende 
energi med henblik på Europa 2020. At hævde, at (alle) landene ikke er i stand til effektivt at 
nå resultaterne, tjener alene til at retfærdiggøre EU's beslutning om at lade "forureneren 
betaler"-princippet bortfalde.
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Ændringsforslag 285
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 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

(19) Målene for denne forordning, 
nemlig at støtte territorier, der står over for 
økonomisk og social forandring i deres 
omstilling til en klimaneutral økonomi, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene. De vigtigste 
årsager hertil er dels forskellene mellem de 
forskellige territoriers udviklingsniveauer 
og de mindst begunstigede territoriers 
tilbageståenhed samt grænsen for 
medlemsstaternes og territoriernes 
økonomiske ressourcer, dels behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelse, der omfatter flere EU-
fonde under delt forvaltning. FRO bør 
prioritere aktiviteter, der sikrer høje 
sociale og miljømæssige standarder, 
navnlig gennem overholdelse af 
overenskomstaftaler og fremme af 
arbejdstagernes deltagelse. Eftersom 
målene for denne forordning bedre kan nås 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Or. en

Ændringsforslag 286
Mathilde Androuët
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Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) De territoriale planer skal tage 
hensyn til den nødvendige økonomiske 
genopretning, der skal følge i kølvandet 
på covid-19-sundhedskrisen. FRO skal 
prioritere omlægning og omstilling til en 
klimaneutral politik inden for rammerne 
af en plan for genopretning af de 
europæiske økonomier. FRO skal støtte 
den økonomiske genopretning af 
regioner, der er ramt af sundhedskrisen, 
dog under forudsætning af, at målene om 
klimaneutralitet overholdes.

Or. fr

Ændringsforslag 287
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Med henblik på at tage størst 
muligt hensyn til de negative virkninger 
af covid-19-sundhedskrisen skal FRO 
støtte de virksomheder, som er kommet i 
problemer som følge af sundhedskrisen, 
således at virksomheder, der var 
levedygtige i januar 2020, kan komme på 
fode igen og samtidig opfylde målene om 
klimaneutralitet; FRO bør ligeledes støtte 
sundhedssektoren ved at hjælpe 
virksomheder i vanskeligheder, som under 
overholdelse af målene om 
klimaneutralitet bidrager til forsyningen 
og vedligeholdelsen af det nationale 
hospitalssystem.

Or. fr
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Ændringsforslag 288
Christian Doleschal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1.  Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050. Der ydes som minimum støtte til 
alle kulmineområder i EU, hvor der stadig 
udvindes kul, og til områder, hvor der 
sker væsentlige strukturelle ændringer 
efter udfasningen af minedriften. 

Or. en

Ændringsforslag 289
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til økonomien, borgerne og 
miljøet i territorier, der står over for 
alvorlige socioøkonomiske udfordringer 
som følge af den 
gradviseomstillingsproces hen imod EU's 
2030-mål for klimaet, der er fastlagt i 
artikel 2, stk. 11, i forordning (EU) 
2018/1999 og en klimaneutral økonomi i 
Unionen inden 2050.

Or. en
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Ændringsforslag 290
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod Unionens 
og EU-medlemsstaternes tilsagn om at 
begrænse den globale temperaturstigning 
til 1,5 °C over det førindustrielle niveau 
og Unionens klimaneutralitetsmål som 
defineret i forordning (EU) 2020/… [den 
europæiske klimalov].

Or. en

Ændringsforslag 291
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
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til økonomier, mennesker 
og miljøet i de territorier, der står over for 
alvorlige socioøkonomiske udfordringer 
som følge af omstillingsprocessen hen 
imod EU's målsætning for klimaet i 2030 
fastsat i artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999 og hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.
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Or. es

Ændringsforslag 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, særlig 
regioner, der er meget kulstofintensive og 
afhængige kulminedrift og kulfyrede 
kraftværker, der står over for alvorlige 
socioøkonomiske udfordringer som følge 
af omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

Or. en

Ændringsforslag 293
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til økonomien, mennesker 
og miljø i territorier, der står over for 
alvorlige socioøkonomiske udfordringer 
som følge af omstillingsprocessen hen 
imod Unionens 2030-mål for klimaet og 
en klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

Or. en
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Ændringsforslag 294
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050, så det sikres, at alle medlemsstater 
opnår klimaneutralitet inden 2050.

Or. en

Ændringsforslag 295
Katalin Cseh

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050 og Unionens 2030-mål.

Or. en

Ændringsforslag 296
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

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

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, mennesker og 
økonomiske aktiviteter, der står over for 
alvorlige socioøkonomiske udfordringer 
som følge af omstillingsprocessen hen 
imod en klimaneutral økonomi i Unionen 
inden 2050.

Or. en

Ændringsforslag 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier, der står over 
for alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen hen imod en 
klimaneutral økonomi i Unionen inden 
2050.

1. Ved denne forordning oprettes 
Fonden for Retfærdig Omstilling ("FRO") 
til at yde støtte til territorier og produktive 
sektorer hen imod en klimaneutral 
økonomi i Unionen inden 2050.

Or. it

Ændringsforslag 298
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás 
González Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den fastlægger den specifikke 
målsætning for FRO, dens geografiske 

2. Den fastlægger den specifikke 
målsætning for FRO, dens geografiske 
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dækning og midler, omfanget af dens støtte 
med hensyn til målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst, der er omhandlet i 
[artikel 4, stk. 2, litra a),] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] samt særlige bestemmelser 
om programmering i indikatorer, der er 
nødvendige for overvågningen.

dækning og midler, omfanget af dens støtte 
med hensyn til målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst, der er omhandlet i 
[artikel 4, stk. 2, litra a),] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] samt særlige bestemmelser 
om programmering, kriterier og 
transparens for målsætningen samt 
indikatorer, der er nødvendige for 
overvågningen.

Or. es

Ændringsforslag 299
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi" 
inden 2040 og ambitiøse EU-mål for 
reduktion af drivhusgasser for 2030 i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
[2020/…] [EU's nye klimalov]. Der bør 
prioriteres aktiviteter, der sikrer høje 
sociale og miljømæssige standarder, 
navnlig gennem overholdelse af 
overenskomstaftaler og fremme af 
arbejdstagernes deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 300
Simone Schmiedtbauer

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til gennemførelse af EU-
målene for reduktion af 
drivhusgasemissioner i 2030 og en 
klimaneutral økonomi i 2050 og 
begrænsning af den globale opvarmning 
til 1,5 grader over det førindustrielle 
niveau".

Or. en

Ændringsforslag 301
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger 
af omstillingen til en klimaneutral 
økonomi".

FRO skal bidrage til den specifikke 
målsætning, der er nedfældet i artikel [4, 
stk. 1], andet afsnit, i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] om at "give regioner og 
mennesker mulighed for at håndtere de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer og muligheder for en socialt 
retfærdig omstilling til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi fuldt baseret på meget 
ressource- og energieffektive vedvarende 
energikilder, der sigter mod at opnå 
neutrale drivhusgasudledninger senest i 
2040".

Or. en
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Begrundelse

It is deemed necessary to highlight what the main characteristics of a climate-neutral 
economy are, 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 302
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral 
økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
"om at støtte de aktioner, der er målrettet 
en retfærdig og vellykket energiomstilling 
til en klimaneutral økonomi samt give 
regioner og mennesker mulighed for at 
håndtere de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af den 
pågældende omstilling."

Or. en

Begrundelse

Stillet over for de store udfordringer og behov i forbindelse med energiomstillingen og de 
begrænsede finansielle ressourcer, der er planlagt inden for EU's budget til dette formål, bør 
det specifikke mål for FRO ikke blot være at begrænse de negative socioøkonomiske 
virkninger af overgangen, men frem for alt af selve energiomstillingen.

Ændringsforslag 303
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, César Luena, Clara Aguilera, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Eider 
Gardiazabal Rubial
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
arbejdsmæssige, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi for 2050, 
herunder EU's målsætning til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner for 
2030.

Or. es

Ændringsforslag 304
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til Unionens 2030-mål for 
klimaet og en klimaneutral økonomi i 
2050".

Or. en

Ændringsforslag 305
Tom Berendsen
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til Unionens 2030-mål for 
klimaet, der er fastlagt i artikel 2, stk. 11, i 
forordning (EU) 2018/1999, og en 
klimaneutral økonomi i 2050".

Or. en

Ændringsforslag 306
Nora Mebarek

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til Unionens målsætninger 
fastlagt i artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og en klimaneutral 
økonomi i 2050".

Or. en

Begrundelse

Ordlyden bør præciseres for fuldt ud at afspejle de mål, som EU har opstillet, dvs. 
klimaneutralitet inden 2050 og de mål, der er fastsat i forordning 2018/1999 og som vil blive 
ajourført ved klimaloven i 2030.
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Ændringsforslag 307
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og af covid-19-sundhedskrisen".

Or. fr

Ændringsforslag 308
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
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi" i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen.

Or. en
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Ændringsforslag 309
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner, de økonomiske 
aktører og mennesker mulighed for at 
håndtere de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi".

Or. en

Ændringsforslag 310
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi i 
2050".

Or. fr

Ændringsforslag 311
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi".

I overensstemmelse med artikel [4, stk. 1], 
andet afsnit, i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] skal 
FRO bidrage til den specifikke målsætning 
om at "give regioner og mennesker 
mulighed for at håndtere de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi i 
2040".

Or. en

Ændringsforslag 312
Katalin Cseh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til finansiel tildeling under FRO 
er betinget af, at medlemsstaterne 
forpligter sig på et mål om 
klimaneutralitet inden 2050.

Or. en

Ændringsforslag 313
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

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater.

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater ved at fokusere på de 
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sociale og økonomiske virkninger af 
overgangen i de mest berørte regioner. 
Adgangen til FRO skal være betinget af, 
at man accepterer et nationalt mål hen 
imod opnåelse af EU's mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 såvel som 
mellemliggende mål for 2030.

Or. en

Ændringsforslag 314
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater.

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater. Midlerne bør 
prioriteres højt i kulstofintensive regioner, 
navnlig regioner, der er stærkt afhængige 
af kulminer (og kulkraftværker), og som 
har et BNP pr. indbygger under EU-
gennemsnittet, men også regioner, der er 
isoleret fra det europæiske fastland, 
såsom øer eller regioner i den yderste 
periferi.

Or. en

Begrundelse

Funds should prioritise highly carbon-intensive regions, notably those heavily reliant on 
coal-mining (and coal power plants) and with a GDP per capita below the EU average, but 
also those isolated from continental Europe, such as islands or outermost regions (as of Art. 
349 of TFEU) which are often highly dependent on imported oil for electricity generation. It 
is in all the aforementioned regions where citizens are faced with the biggest challenges. The 
number of jobs in coal mining, energy use and in carbon intensive industries should be key 
eligibility criteria. The table with the national allocations circulated by the European 
Commission shows that the suggested methodology could end up prioritising areas that may 
need less external financing compared to those who need it the most.

Ændringsforslag 315
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Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater.

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater. FRO skal prioritere 
regioner, der er stærkt afhængige af 
fossile brændstoffer, med 
drivhusgasintensive industriaktiviteter 
eller med industriaktiviteter, hvis 
produkter påvirkes af omstillingen til 
EU's klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 316
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Javi López, Ibán García Del Blanco, Clara Aguilera, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater.

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater, som støtter målet om 
at opnå klimaneutralitet i 2050 og som 
har vist, at de forpligter sig til deres 
nationale planer for energi og klima, og 
at de har behov for finansiel hjælp til at 
opnå en resistent og klimaneutral 
økonomi for 2050.

Or. es

Ændringsforslag 317
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater.

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater i fuld 
overensstemmelse med EU's mål om at 
opnå en klimaneutral og cirkulær 
økonomi fuldt baseret på meget ressource- 
og energieffektive vedvarende 
energikilder og med det mål at nå 
neutrale drivhusgasudledninger senest i 
2040.

Or. en

Ændringsforslag 318
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater.

1. FRO skal støtte investeringer i 
beskæftigelse og vækst på områder, der er 
berørt af omstillingen af industrianlæg, 
energiproduktionsanlæg og udvinding af 
fossile brændstoffer til en klimaneutral 
økonomi i alle medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 319
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 



PE652.417v01-00 42/161 AM\1205768DA.docx

DA

alle medlemsstater. alle medlemsstater, idet der lægges særlig 
vægt på de medlemsstater, der er 
afhængige af fossile brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 320
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater.

1. FRO skal støtte retfærdig overgang 
til klimaneutralitet inden 2040 for alle 
inden for målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst i alle 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 321
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO skal støtte målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle medlemsstater.

1. FRO skal støtte territorier som 
omhandlet i artikel 1, stk. 1, i alle 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 322
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
18,75 mia. EUR i 2018-priser. Beløbet til 
FRO kan forhøjes for perioden 2021-2027, 
når det skønnes hensigtsmæssigt, alt efter 
tilfældet, med yderligere midler, der er 
afsat på Unionens budget, af 
budgetmyndigheden inden for rammerne 
af den årlige budgetlægning. Endvidere 
kan finansieringsrammen for FRO 
forhøjes med supplerende bidrag fra 
medlemsstaterne og med andre midler i 
overensstemmelse med den gældende 
basisretsakt, som udgør ekstern 
formålsbestemt indtægt ud over de 
tilfælde, der er nævnt i 
finansforordningens artikel 21, stk. 2, 
litra a).

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 323
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om De midler til FRO under målet om 
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investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 20 
mia. EUR i 2018-priser og må ikke 
overføres fra tildelingerne af midler fra de 
fonde, der er omfattet af forordning 
(EU).../... [den nye forordning om fælles 
bestemmelser]. De kan forhøjes, alt efter 
tilfældet, med yderligere midler, der er 
afsat på Unionens budget, og med andre 
midler i overensstemmelse med den 
gældende basisretsakt.

Or. en

Ændringsforslag 324
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
EUR 7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er et 
ekstra beløb på 30 mia. EUR i 2018-priser. 
Dette beløb kan forhøjes, alt efter tilfældet, 
med yderligere midler, der er afsat på 
Unionens budget, og med andre midler i 
overensstemmelse med den gældende 
basisretsakt. Der påtænkes ingen 
obligatorisk overførsel fra tildelinger i de 
øvrige fonde, der er omfattet af 
forordning (EU) …/… [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 325
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 30 
mia. EUR i 2018-priser ("hovedstol") og 
må ikke overføres fra tildelingerne af 
midler fra de fonde, der er omfattet af 
forordning (EU).../... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser]. Hovedstolen kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at FRO får et passende budget, der skal være et supplement til 
den »traditionelle« samhørighedspolitiske ramme, og som skal tage behørigt hensyn til de 
udfordringer og muligheder, som omstillingen betyder i alle sektorer.

Ændringsforslag 326
Stelios Kympouropoulos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
17,88 mia. EUR i 2018-priser 
("hovedstol") og må ikke overføres fra 
tildelingerne af midler fra de fonde, der er 
omfattet af forordning (EU).../... [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. 
Hovedstolen kan forhøjes, alt efter 
tilfældet, med yderligere midler, der er 
afsat på Unionens budget, og med andre 
midler i overensstemmelse med den 



PE652.417v01-00 46/161 AM\1205768DA.docx

DA

gældende basisretsakt.

Or. en

Ændringsforslag 327
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, 
og med andre midler i overensstemmelse 
med den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på X 
mia. EUR i 2018-priser.

Or. it

Begrundelse

Beløbet afhænger af beslutningsprocessen omkring FFR. Det forekommer derfor mere 
hensigtsmæssigt med en generel angivelse af bevillingen mellem skarpe parenteser.

Ændringsforslag 328
Álvaro Amaro

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
22,5 mia. EUR i 2018-priser ("hovedstol") 
og må ikke overføres fra tildelingerne af 
midler fra de fonde, der er omfattet af 
forordning (EU).../... . [den nye 
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den gældende basisretsakt. forordning om fælles bestemmelser]. 
Hovedstolen kan forhøjes, alt efter 
tilfældet, med yderligere midler, der er 
afsat på Unionens budget, og med andre 
midler i overensstemmelse med den 
gældende basisretsakt.

Or. pt

Ændringsforslag 329
Franc Bogovič

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 7, 
mia. EUR i 2018-priser ("hovedstol") og 
må ikke overføres fra tildelingerne af 
midler fra de fonde, der er omfattet af 
forordning (EU).../... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser]. Hovedstolen kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

Or. sl

Begrundelse

Midlerne til de øvrige samhørighedsfonde må ikke bringes i fare på grund af FRO.

Ændringsforslag 330
Krzysztof Hetman

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
24,375 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt. Disse midler 
bør ikke skæres eller overføres fra de 
midler, der er omfattet af forordning (EU) 
.../... [den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 331
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
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
18,75 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt. Finansieringen 
af FRO må ikke være til skade for 
tildelingen af midler til de øvrige FFR-
fonde.

Or. en

Ændringsforslag 332
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
mindst 20 mia. EUR i 2018-priser og kan 
ikke overføres fra tildelingerne af midler 
fra andre eksisterende fonde. Dette beløb 
kan forhøjes, alt efter tilfældet, med 
yderligere midler, der er afsat på Unionens 
budget, og med andre midler i 
overensstemmelse med den gældende 
basisretsakt.

Or. en

Begrundelse

Fonden for en retfærdig omstilling bør tilføres "friske EU-penge" og yde større finansiel 
støtte, der skal være betydeligt højere end 7,5 mia. euro. Den foreslåede 
overførselsmekanisme, der er baseret på en tilpasning af de midler, der stammer fra FRO, 
med medlemsstaternes ressourcer (egne indtægter eller samhørighedsbevillinger), bør være 
fakultativ (i stedet for obligatorisk) for at give medlemsstaterne mulighed for at vurdere den 
bedste måde at fordele ressourcerne på. Derved undgås, at midler allerede afsat til andre 
væsentlige projekter, omfordeles til FRO-aktiviteter med deraf følgende utilsigtede 
konsekvenser.

Ændringsforslag 333
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
friske midler, der er afsat på Unionens 
budget, og med andre midler i 
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den gældende basisretsakt. overensstemmelse med den gældende 
basisretsakt.

Or. en

Ændringsforslag 334
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
18,75 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

Or. en

Ændringsforslag 335
Pascal Arimont

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 20 
mia. EUR i 2018-priser, som kan forhøjes, 
alt efter tilfældet, med yderligere midler, 
der er afsat på Unionens budget, og med 
andre midler i overensstemmelse med den 
gældende basisretsakt.

Or. en
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Ændringsforslag 336
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 30 
mia. EUR i 2018-priser, som kan forhøjes, 
alt efter tilfældet, med yderligere midler, 
der er afsat på Unionens budget, og med 
andre midler i overensstemmelse med den 
gældende basisretsakt.

Or. en

Ændringsforslag 337
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

0,35 % af det i første afsnit nævnte beløb 
afsættes til teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ.

En andel på mindst 0,35 % af det i første 
afsnit nævnte beløb afsættes til teknisk 
bistand på Kommissionens initiativ, med 
mulighed for, at denne andel kan forhøjes 
på anmodning fra en medlemsstat baseret 
på de særlige forhold omkring den 
territoriale plan for en retfærdig 
omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

0,35 % af det i første afsnit nævnte beløb 
afsættes til teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ.

0,20 % af det i første afsnit nævnte beløb 
afsættes til teknisk bistand, herunder 
feasibilityundersøgelsen, på 
Kommissionens initiativ.

Or. it

Ændringsforslag 339
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af 
den årlige fordeling af midler, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I.

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en delegeret retsakt 
i henhold til artikel 10 om fastlæggelse af 
den årlige fordeling af midler, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 340
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af 
den årlige fordeling af midler, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en delegeret retsakt 
i henhold til artikel 10 om fastlæggelse af 
den årlige fordeling af midler, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 
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fastsat i bilag I. fastsat i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 341
Nora Mebarek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af 
den årlige fordeling af midler, herunder 
eventuelle yderligere midler som 
omhandlet i stk. 2, pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag I.

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en delegeret retsakt 
om fastlæggelse af den årlige fordeling af 
midler, herunder eventuelle yderligere 
midler som omhandlet i stk. 2, pr. 
medlemsstat i overensstemmelse med den 
metode, der er fastsat i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør have fuld demokratisk kontrol med den årlige fordeling af midlerne.

Ændringsforslag 342
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgangen til FRO bør være betinget af, at 
godkendelsen en ambitiøs langsigtet 
strategi, der er forenelig med et EU-
dækkende mål om klimaneutralitet inden 
2050 i overensstemmelse med forordning 
(EU) [2020/…] [den nye EU-klimalov] og 
mellemliggende nationale mål for 2030.

Or. en
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Ændringsforslag 343
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel [21a] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] kræver yderligere midler 
som omhandlet i stk. 2, der tildeles til FRO 
i Unionens budget eller ydes gennem andre 
midler, ikke supplerende støtte fra EFRU 
eller ESF+.

4. Uanset artikel [21a] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] kræver yderligere midler 
som omhandlet i stk. 2, der tildeles til FRO 
i Unionens budget eller ydes gennem andre 
midler, ikke supplerende støtte fra EFRU 
eller ESF+ eller fra andre programmer, 
hvorunder der tildeles midler, som er 
oprettet af EU.

Or. it

Ændringsforslag 344
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel [21a] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] kræver yderligere midler 
som omhandlet i stk. 2, der tildeles til FRO 
i Unionens budget eller ydes gennem andre 
midler, ikke supplerende støtte fra EFRU 
eller ESF+.

4. Uanset artikel [21, stk. 1,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser] kræver yderligere 
midler som omhandlet i stk. 2, der tildeles 
til FRO i Unionens budget eller ydes 
gennem andre midler, ikke supplerende 
støtte fra EFRU eller ESF+.

Or. en

Ændringsforslag 345
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse yderligere midler skal helst tildeles 
territorier, der gør en indsats, der ligger 
over gennemsnittet, for at nå Unionens 
klimamål. Ved fordelingen af de 
yderligere midler skal der tages hensyn til 
medlemsstatens bidrag til reduktionen af 
Unionens drivhusgasemissioner, idet april 
2020 tages som udgangspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 346
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7.

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7.

Endvidere er investeringerne inden for 
rammerne af FRO kun støtteberettigede, 
hvis de er i overensstemmelse med EU's 
klima- og miljømål, med princippet om, at 
de ikke må være skadelige, og med EU's 
klassifikation med henblik på en 
bæredygtig finansiering. Aktiviteter, der 
hindrer udviklingen og udbredelsen af 
alternativer med en lavt kulstofindhold, 
og som medfører en blokering med 
aktiver, der er uforenelige med, eller som 
svækker miljø- og klimamålene på 
længere sigt, henset til deres levetid, er 
ikke støtteberettigede.

Or. fr
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Ændringsforslag 347
Hannes Heide

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7.

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7, 
eller som godkendes af Kommissionen i 
forbindelse med mekanismen for 
nødanmodninger i overensstemmelse med 
artikel 7a.

Or. en

Ændringsforslag 348
Erik Bergkvist, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7.

1. Kun medlemsstater, der er 
forpligtet til at opfylde EU's 
klimaneutralitetsmål for 2050 og 
overholde Unionens grundlæggende 
værdier, kan drage fordel af FRO. FRO 
må kun støtte aktiviteter, der er direkte 
knyttet til dens specifikke målsætning som 
fastsat i artikel 2, og som bidrager til 
gennemførelsen af de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 7.

Or. en

Ændringsforslag 349
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
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Pekkarinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er direkte knyttet til dens specifikke 
målsætning som fastsat i artikel 2, og som 
bidrager til gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 7.

1. FRO må kun støtte aktiviteter, der 
er knyttet til dens specifikke målsætning 
som fastsat i artikel 2, og som bidrager til 
gennemførelsen af de territoriale planer for 
retfærdig omstilling, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 7.

Or. en

Ændringsforslag 350
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. FRO finansierer hovedsageligt 
aktiviteter, der tager sigte på at støtte 
diversificering og modernisering af de 
lokale økonomier samt beskyttelse og 
udbredelse af lokal beskæftigelse.

Or. fr

Ændringsforslag 351
Erik Bergkvist

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. FRO-midlerne skal være 
supplerende og må ikke erstatte 
aktiviteter, der støttes under EFRU, ESF+ 
eller andre EU-programmer.
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Or. en

Ændringsforslag 352
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 og miljømålene for 
taksonomien for bæredygtig finansiering 
som fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/... af... om 
fastlæggelse af en ramme til fremme af 
bæredygtige investeringer og p, ændring 
af forordning (EU) nr. 2019/2088 må 
FRO kun støtte følgende aktiviteter:

Or. en

Begrundelse

EU's taksonomi for bæredygtig finansiering udgør en referenceramme for vurderingen af, om 
investeringer er miljømæssigt bæredygtige, og bør derfor anvendes som standard for alle 
investeringer under fonden for en retfærdig omstilling, uden at det berører de investeringer, 
der er udelukket fra forordningens anvendelsesområde i artikel 5. Rådet vedtog sin 
førstebehandlingsholdning den 15. april 2020. Forordningen skal nu vedtages af Europa-
Parlamentet ved andenbehandlingen, inden den kan offentliggøres i EU-Tidende og træde i 
kraft.

Ændringsforslag 353
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter. Ingen aktivitet må i 
væsentlig grad skade miljømålene i 
taksonomien for bæredygtig finansiering:



AM\1205768DA.docx 59/161 PE652.417v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 354
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 skal FRO som 
minimum støtte følgende aktiviteter:

Or. en

Ændringsforslag 355
Katalin Cseh

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 støtter FRO følgende 
aktiviteter:

Or. en

Ændringsforslag 356
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 støtter FRO følgende 
aktiviteter:

Or. sl

Ændringsforslag 357
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Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 støtter FRO følgende 
aktiviteter:

Or. en

Ændringsforslag 358
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 støtter FRO følgende 
aktiviteter:

Or. en

Ændringsforslag 359
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 støtter FRO følgende 
aktiviteter:

Or. en

Ændringsforslag 360
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til stk. 1 må FRO kun støtte 
følgende aktiviteter:

I henhold til stk. 1 støtter FRO følgende 
aktiviteter:

Or. en

Begrundelse

"Kun" er for begrænsende. Der kan være særlige forhold i visse områder, hvor der er behov 
for specifikke foranstaltninger, og hvor omstillingsplanen, som Kommissionen har godkendt, 
berettiger det.

Ændringsforslag 361
Nora Mebarek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

udgår

Or. en

Begrundelse

I betragtning af denne fonds begrænsede størrelse og de store investeringer, der er 
nødvendige for at omstille EU's økonomi til en CO2-neutral økonomi, bør antallet af 
investeringsprioriteter, der skal målrettes af FRO, begrænses strengt til social støtte og 
jordgenopretning, som Europa-Parlamentet oprindeligt havde planlagt. FRO er ikke det rette 
instrument til finansiering af økonomisk genoplivning, som allerede støttes af andre EU-
finansieringsværktøjer og -instrumenter (EIM, EFRU, Invest EU osv.).

Ændringsforslag 362
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a)  produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling og bidrager til skabelse af nye 
jobs 

Or. en

Ændringsforslag 363
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive investeringer i og 
arbejdskapital til SMV'er og andre 
virksomheder end SMV'er, herunder 
nystartede virksomheder, som fører til 
økonomisk diversificering og omstilling

Or. en

Ændringsforslag 364
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, og i 
andre virksomheder end SMV'er, som 
fører til økonomisk diversificering, 
modernisering og omstilling

Or. en

Ændringsforslag 365
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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
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive og fuldt miljømæssigt 
bæredygtige investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til skabelse af grønne, permanente 
og gode jobs, økonomisk diversificering og 
omstilling

Or. en

Ændringsforslag 366
André Rougé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling, navnlig med henblik på at 
fremme den lokale produktion

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at fremme den lokale produktion, hvilket navnlig gør det 
muligt at nå det særlige mål i artikel 2.

Ændringsforslag 367
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive og bæredygtige 
investeringer i SMV'er, herunder 
nystartede virksomheder, som fører til 
skabelse af anstændige og bæredygtige 
jobs, økonomisk diversificering og 
omstilling

Or. en

Ændringsforslag 368
Erik Bergkvist

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive og bæredygtige 
investeringer i SMV'er, herunder 
nystartede virksomheder, som fører til 
økonomisk diversificering og omstilling

Or. en

Ændringsforslag 369
Pascal Arimont

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive og bæredygtige 
investeringer i SMV'er, herunder 
nystartede virksomheder, som fører til 
økonomisk diversificering og omstilling

Or. en

Ændringsforslag 370
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive og bæredygtige 
investeringer i SMV'er, herunder 
nystartede virksomheder, som fører til 
økonomisk diversificering og omstilling

Or. en

Ændringsforslag 371
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive investeringer i 
mikrovirksomheder og SMV'er, herunder 
nystartede virksomheder, som fører til 
økonomisk diversificering og omstilling

Or. it

Ændringsforslag 372
Tamás Deutsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive investeringer, herunder 
i nystartede virksomheder og SMV'er, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

Or. en

Ændringsforslag 373
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
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De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til jobskabelse, økonomisk 
diversificering og omstilling

Or. en

Ændringsforslag 374
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) produktive investeringer, herunder i 
nystartede virksomheder og SMV'er, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

Or. en

Begrundelse

Formuleringen vedrørende muligheden for, at projekter, der er foreslået af virksomheder, der 
er større end SMV'er, kan komme i betragtning under FRO, giver ikke klare signaler om, at 
der skal foretages de rigtige investeringer på de nødvendige områder. Store virksomheder er 
de største arbejdsgivere i de økonomiske omstillingssektorer, og alle virksomheder bør have 
mulighed for at bidrage til den retfærdige omstilling.

Ændringsforslag 375
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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a) produktive investeringer i SMV'er, 
herunder nystartede virksomheder, som 
fører til økonomisk diversificering og 
omstilling

a) investeringer i SMV'er, herunder 
nystartede virksomheder, som fører til 
økonomisk diversificering og omstilling

Or. en

Ændringsforslag 376
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) investeringer i offentlig og social 
infrastruktur og tjenesteydelser af almen 
interesse, herunder målrettede 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
energifattigdom

Or. en

Ændringsforslag 377
Stelios Kympouropoulos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) lokalsamfund på basis af den 
firdobbelte innovationsakse: regeringer, 
virksomheder, videregående uddannelser 
og forskningscentre

Or. en

Ændringsforslag 378
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) investeringer i vedvarende energi, 
forgrønnelse og etablering af grøn 
infrastruktur, samt vedligeholdelse og 
udvikling af teknologier i forbindelse 
hermed

Or. en

Ændringsforslag 379
Nora Mebarek

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

udgår

Or. en

Begrundelse

I betragtning af fondens begrænsede størrelse og de store investeringer, der er nødvendige 
for at omlægge EU's økonomi til en kulstofneutral økonomi, bør antallet af 
investeringsprioriteter for FRO begrænses strengt til social støtte og landskabsretablering, 
som det oprindeligt var tilsigtet af Parlamentet. FRO er ikke det rette redskab til finansiering 
af økonomiske genopretningsforanstaltninger, som allerede understøttes af EU's øvrige 
finansielle redskaber og instrumenter (tilskyndelsesforanstaltningerne på 
beskæftigelsesområdet, EFRU, InvestEU, etc.).

Ændringsforslag 380
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye b) investeringer i etablering af nye 
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virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

virksomheder og i udvidelse af de 
eksisterende og i at få dem til satse på 
strategier inden for intelligent 
specialisering, heriblandt innovation, 
effektivitets- og 
bæredygtighedsforbedringer inden for fly- 
og færgeforbindelser, foranstaltninger til 
omlægning af turistområdet hen imod 
bæredygtige og miljøvenlige modeller, 
støtte til SMV, omskoling, 
foranstaltninger til fremme af 
energieffektivitet og vedvarende 
energikilder og virksomhedskuvøser

Or. es

Ændringsforslag 381
Vlad-Marius Botoş

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser, som etableres og 
forvaltes af økonomiske aktører, NGO'er 
og specialiserede universiteter, og 
konsulenttjenester

Or. en

Ændringsforslag 382
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, samt diversificering og 
udvikling af eksisterende virksomheder, i 
fremtidsorienterede bæredygtige sektorer, 
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herunder gennem virksomhedskuvøser og 
konsulenttjenester

Or. en

Ændringsforslag 383
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, der er relevante for 
overgangen til bæredygtig udvikling, 
herunder gennem virksomhedskuvøser og 
konsulenttjenester

Or. en

Ændringsforslag 384
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester, 
i kulstofneutrale sektorer, som fører til 
økonomisk diversificering 

Or. en

Ændringsforslag 385
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
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Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester, 
som fører til jobskabelse, økonomisk 
diversificering og omstilling 

Or. en

Ændringsforslag 386
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder inden for sektorerne for 
grøn og cirkulær økonomi, herunder 
gennem virksomhedskuvøser og 
konsulenttjenester

Or. en

Ændringsforslag 387
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder og sociale virksomheder, 
herunder gennem mikrofinansiering, 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

Or. en
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Ændringsforslag 388
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser

Or. en

Ændringsforslag 389
Katalin Cseh

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser og konsulenttjenester

b) investeringer i etablering af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedskuvøser

Or. en

Ændringsforslag 390
Nora Mebarek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier

udgår

Or. en

Begrundelse

I betragtning af fondens begrænsede størrelse og de store investeringer, der er nødvendige 
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for at omlægge EU's økonomi til en kulstofneutral økonomi, bør antallet af 
investeringsprioriteter for FRO begrænses strengt til social støtte og landskabsretablering, 
som det oprindeligt var tilsigtet af Parlamentet. FRO er ikke det rette redskab til finansiering 
af økonomiske genopretningsforanstaltninger, som allerede understøttes af EU's øvrige 
finansielle redskaber og instrumenter (tilskyndelsesforanstaltningerne på 
beskæftigelsesområdet, EFRU, InvestEU, etc.).

Ændringsforslag 391
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af, og lettere adgang til, 
avancerede teknologier

Or. en

Ændringsforslag 392
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier, 
forudsat at de ikke er afhængige af, eller 
involverer, fossile brændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 393
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter, også på 
universiteter og offentlige 
forskningsinstitutioner, og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier

Or. it

Ændringsforslag 394
Erik Bergkvist

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter, herunder 
forskningsinstitutioner og universiteter, 
og fremme af overførsel af avancerede 
teknologier

Or. en

Ændringsforslag 395
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier inden 
for den private eller den offentlige sektor

Or. es
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Ændringsforslag 396
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, Ibán García Del Blanco, César Luena, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter, herunder forskning 
i energi, og fremme af overførsel af 
avancerede teknologier

Or. es

Ændringsforslag 397
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede teknologier

c) investeringer i forsknings- og 
innovationsaktiviteter og fremme af 
overførsel af avancerede og markedsparate 
teknologier

Or. en

Ændringsforslag 398
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) investeringer med social 
indvirkning, der fremmer udviklingen af 
virksomheder, som kan have en positiv 
social indvirkning på deres nærområde og 
skabe alternative indtægtskilder til 
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borgere, der berøres af overgangen til en 
grønnere økonomi

Or. en

Ændringsforslag 399
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) investeringer i vedvarende energi, 
elproduktion, etablering af infrastruktur, 
vedligeholdelse og udvikling af relaterede 
teknologier

Or. it

Ændringsforslag 400
Erik Bergkvist

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren og bæredygtig energi, 
nedbringelse af afhængigheden af 
kulstofintensiv energi og energifattigdom, 
nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder investeringer i bæredygtig 
transport og infrastruktur, blandt andet 
fremme af elektrificering og anvendelse af 
biobrændstoffer med henblik på 
udfasning af fossile brændstoffer, og 
således sikre energieffektivitet og 
vedvarende energi

Or. en
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Ændringsforslag 401
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af vej- og 
jernbaneteknologi og -infrastrukturer, 
hvor disse mangler, vandteknologi og -
infrastrukturer, hvis disse er forældede, 
ineffektive eller ude af stand til at sikre 
mod vandspild, til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder 
udbredelse af miljøvenlige 
transportmidler, energieffektivitet og 
vedvarende energi 

Or. it

Ændringsforslag 402
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig, vedvarende og bæredygtig 
ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi, herunder 
energieffektive 
eftermonteringsforanstaltninger til 
afhjælpning af energifattigdom 

Or. en

Ændringsforslag 403
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
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Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren og bæredygtig energi, 
nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
energieffektivitet og vedvarende energi, 
herunder teknologier til lagring, der 
muliggør alternativer som bæredygtig 
mobilitet eller renovering af bygninger

Or. es

Ændringsforslag 404
Josianne Cutajar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder 
investeringer i bæredygtig mobilitet og 
dekarbonisering af transportsektoren, 
energieffektivitet og/eller vedvarende 
energi

Or. en

Ændringsforslag 405
Stelios Kympouropoulos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder 
anvendelse af miljøvenlige 
transportmidler, udvikling af varme- og 
kølesystemer og energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 406
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi, herunder anvendelsen 
af varme fra teknologiske processer i bytte 
for en begrænsning af den varme, der 
leveres fra kraftværker, som producerer 
CO2-emissioner

Or. en

Begrundelse

Vi ønsker at understrege behovet for muligheden for finansiering af investeringer fra FRO i 
forbindelse med spørgsmålet om energiens oprindelse, herunder processer, der anvender 
varme fra teknologiske processer i bytte for en begrænsning af den varme, der leveres fra 
kraftværker, som producerer CO2-emissioner. Virkningen heraf vil medføre til en betydelig 
nedbringelse af CO2-emissioner og forbrug af energi fra energinettet.

Ændringsforslag 407
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi, herunder de SMV'er 
og husstande, der påvirkes direkte af 
overgangen

Or. en

Ændringsforslag 408
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig vedvarende energi, 
betydelig nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, samt ressource- og 
energieffektivitet 

Or. en

Ændringsforslag 409
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet, 
bæredygtig vedvarende energi og 
nedbringelse af energifattigdom
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Or. en

Ændringsforslag 410
Tonino Picula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, vedvarende energi 
og energieffektivitet, herunder 
energieffektivitet i bygninger

Or. en

Ændringsforslag 411
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner (herunder 
fremskyndelse af overgangen til 
nulemissionsmobilitet), lagringsløsninger, 
energieffektivitet og vedvarende energi

Or. en

Begrundelse

Supported activities under Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in 
comparison to the business-as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on 
transitioning communities, it must support projects that offer economic opportunities. 
Crucially, it should finance re-skilling programmes for coal miners as well as investment in 
renewables, circular economy, environmental remediation, smart electricity solutions and 
enabling technologies and infrastructure. This would help address the economic and social 
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impacts of the transition by creating job opportunities within the power sector. The current 
structure of the proposal does not seem to focus enough on the energy aspects of the 
transition. The mechanism should be as such that if, for instance, a coal power plant is closed 
down, the energy activity is still kept in the region. This applies above all in regions where a 
risk for the security of supply is identified, which could jeopardise their economic 
transformation.

Ændringsforslag 412
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi, herunder bl.a. 
lagringsteknologier eller renovering af 
bygninger

Or. en

Ændringsforslag 413
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
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi, såfremt 
investeringerne fører til jobskabelse eller -
bevarelse

Or. en
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Ændringsforslag 414
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi, herunder investeringer 
i fjernvarme

Or. en

Ændringsforslag 415
Mathilde Androuët

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet, 
herunder atomkraft, og vedvarende energi

Or. fr

Ændringsforslag 416
Simone Schmiedtbauer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren energi, nedbringelse af 

d) investeringer i anvendelse af 
teknologi og infrastrukturer til økonomisk 
overkommelig ren, sikker og bæredygtig 
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drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, energieffektivitet og 
vedvarende energi

Or. en

Ændringsforslag 417
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i forbindelse med 
produktion, behandling, distribution, 
lagring eller forbrænding af gas, såfremt 
dette bruges som en overgangsteknologi 
på vejen til erstatning af kul, brunkul, 
tørv eller olieskifer, og såfremt dette 
beviseligt fører til betydelige nedbringelse 
af drivhusgasemissioner. Investeringerne 
bør give mulighed for anvendelse af 
vedvarende gas på et senere tidspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 418
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i udbredelsen af 
teknologier til erstatning for teknologier, 
der er baseret på fossilt brændstof, 
undtagen naturgas, med teknologier, som 
anvender alternative brændstoffer, 
herunder naturgas

Or. en
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Ændringsforslag 419
Krzysztof Hetman

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da)  investeringer til nedbringelse af 
energifattigdom og luftforurening, 
navnlig gennem investeringer i 
fjernvarme og afskaffelse af individuelle 
varmeløsninger baseret på kul

Or. en

Ændringsforslag 420
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af naturgas

Or. it

Begrundelse

På mellemlang sigt kan der med henblik på omstillingen til en klimaneutral økonomi ikke ses 
bort fra naturgas.

Ændringsforslag 421
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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da) målrettede 
energieffektivitetsfremmende 
foranstaltninger og ordninger, herunder 
renovering af bygninger, også med 
henblik på bekæmpelse af 
energifattigdom

Or. en

Ændringsforslag 422
Pascal Arimont

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i bæredygtig lokal 
mobilitet, herunder dekarbonisering af 
den lokale transportsektor

Or. en

Ændringsforslag 423
Tonino Picula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) e-mobilitet og dertil knyttet grøn 
infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 424
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) i forbindelse med investeringerne i 
vedvarende energi navnlig 
foranstaltninger med henblik på 
udbredelse i territorierne af små anlæg, 
som kan befordre det private egetforbrug 
og fremme det kollektive egetforbrug og 
oprettelsen af energifællesskaber.

Or. it

Ændringsforslag 425
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) målrettede foranstaltninger til 
aktiv inddragelse af borgere i 
energisystemet i form af VE-fællesskaber, 
borgerfællesskaber, kollektive eller 
individuelle egenforbrugere og aktive 
kunder, også med henblik på bekæmpelse 
af energifattigdom

Or. en

Begrundelse

Citizens’ engagement in the energy system is key for ensuring a rapid and cost-efficient 
energy transition, while also providing direct benefits to end-users and communities, thus 
helping the transition to be just for all. In fact, citizens' participation in the energy system 
helps to reach a highly energy efficient and fully renewable based system, and brings many 
co-benefits such as: helping fighting energy poverty, reducing energy consumption and 
energy bills; stimulating local economy and jobs creation, increasing community acceptance 
of the transition, and related social benefits.

Ændringsforslag 426
Tonino Picula

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) rene transportinfrastrukturer og 
intelligente løsninger i transport- og 
fragtlogistik

Or. en

Ændringsforslag 427
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) investering i fjernvarme

Or. en

Ændringsforslag 428
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Mauri Pekkarinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) sikring af 
energiforsyningssikkerheden

Or. en

Ændringsforslag 429
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen, Mauri Pekkarinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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dd) investeringer i anvendelsen af 
teknologi og infrastrukturer, herunder 
ladeinfrastrukturer til elektriske køretøjer, 
for at muliggøre økonomisk 
overkommelig, ren, intelligent og 
bæredygtig mobilitet, og derved bidrage til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner og 
diversificering af mobilitetsløsninger

Or. en

Ændringsforslag 430
Nora Mebarek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

udgår

Or. en

Begrundelse

I betragtning af fondens begrænsede størrelse og de store investeringer, der er nødvendige 
for at omlægge EU's økonomi til en kulstofneutral økonomi, bør antallet af 
investeringsprioriteter for FRO begrænses strengt til social støtte og landskabsretablering, 
som det oprindeligt var tilsigtet af Parlamentet. FRO er ikke det rette redskab til finansiering 
af økonomiske genopretningsforanstaltninger, som allerede understøttes af EU's øvrige 
finansielle redskaber og instrumenter (tilskyndelsesforanstaltningerne på 
beskæftigelsesområdet, EFRU, InvestEU, etc.).

Ændringsforslag 431
Erik Bergkvist

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet, herunder 
investeringer i nye højhastighedsnet 
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såsom fiberoptiske kabler til individuelle 
husstande i øsamfund, fjerntliggende og 
sparsomt befolkede områder, med henblik 
på at muliggøre fjernarbejde og nedbringe 
emissioner

Or. en

Ændringsforslag 432
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet, herunder 
belastningskontrol af udstyr og apparater, 
måling og kommunikationsteknologi, som 
muliggør udvikling af svar ved siden af 
spørgsmål, og præcisionslandbrug

Or. es

Ændringsforslag 433
Mathilde Androuët

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering, digital 
konnektivitet og udbredelse af 
højhastighedsinternet og fibernet i 
regioner i den yderste periferi eller i 
landdistrikter

Or. fr
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Ændringsforslag 434
Stelios Kympouropoulos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering, digital 
konnektivitet, fremtidsorienteret 
infrastruktur og digital innovation

Or. en

Ændringsforslag 435
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet med direkte 
tilknytning til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi i 2050;

Or. fr

Ændringsforslag 436
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet, navnlig med henblik 
på udbredelse af bredbånd i 
landdistrikter, øområder og fjernområder

Or. it
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Ændringsforslag 437
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i vedvarende 
energikilder, intelligente 
elektricitetsløsninger og dertil knyttet 
infrastruktur, den cirkulære økonomi og 
miljømæssig genopretning

Or. en

Begrundelse

Supported activities under Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in 
comparison to the business-as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on 
transitioning communities, it must support projects that offer economic opportunities. 
Crucially, it should finance re-skilling programmes for coal miners as well as investment in 
renewables, the circular economy, environmental remediation, smart electricity solutions and 
enabling technologies and infrastructure. This would help address the economic and social 
impacts of the transition by creating job opportunities within the power sector. The current 
structure of the proposal does not seem to focus enough on the energy aspects of the 
transition. The mechanism should be as such that if, for instance, a coal power plant is closed 
down, the energy activity is still kept in the region. This applies above all in regions where a 
risk for the security of supply is identified, which could jeopardise their economic 
transformation

Ændringsforslag 438
Franc Bogovič

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet, digitalt landbrug og 
præcisionslandbrug samt projektet for 
intelligente landsbyer

Or. sl
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Ændringsforslag 439
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet

e) investeringer i digitalisering og 
digital konnektivitet, navnlig dem, der er 
rettet mod landdistrikter og fjerntliggende 
områder

Or. en

Ændringsforslag 440
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer i social- og 
sundhedsinfrastruktur og forbedring af 
lige og rettidig adgang til bæredygtige og 
prismæssigt overkommelige social- og 
sundhedsydelser af høj kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 441
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
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer i social infrastruktur, 
som fører til jobskabelse og økonomisk 
diversificering
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Or. en

Ændringsforslag 442
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg 
og forladte industrigrunde, 
landskabsretablering og nye anvendelser 
udviklet og gennemført af ikkestatslige 
miljøorganisationer eller specialiserede 
virksomheder, herunder investeringer i 
udarbejdelse af deres 
baggrundsdokumentation og -analyser

Or. en

Ændringsforslag 443
Erik Bergkvist

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser 
med sikring af tilstrækkelig respekt for 
princippet om, at forureneren betaler

Or. en

Ændringsforslag 444
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg 
og forladte industrigrunde, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
herunder investeringer i udarbejdelse af 
deres baggrundsdokumentation og -
analyser

Or. en

Ændringsforslag 445
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser 
som et supplement til og i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler

Or. en

Ændringsforslag 446
André Rougé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering, vandforsyning, 
modernisering af vandbehandlings- og 
vandrensningsanlæggene og projekter 
vedrørende nye anvendelser

Or. fr
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at lægge vægten på modernisering af drikkevandsnettet 
og på løsning af vandforsyningsproblemerne.

Ændringsforslag 447
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
grøn infrastruktur, reduktion af 
forurening, regenerering og 
dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

Or. en

Ændringsforslag 448
Mathilde Androuët

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering, renovering og 
dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
herunder inden for genanvendelse af 
kerneenergi

Or. fr

Ændringsforslag 449
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
når princippet om, at forureneren betaler, 
ikke kan finde anvendelse

Or. fr

Ændringsforslag 450
Nora Mebarek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
hvor princippet om, at forureneren 
betaler, ikke kan anvendes

Or. en

Begrundelse

Hvorvidt investeringer i rehabilitering af jord og dekontaminering af anlæg er berettiget, bør 
ikke erstatte anvendelsen af princippet om, at forureneren betaler. FRO-støtten bør kun ydes, 
når anvendelsen af princippet om, at forureneren betaler, ikke er eller ikke længere er mulig.

Ændringsforslag 451
André Rougé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
bekæmpelse af fremvækst af giftige alger, 
landskabsretablering og nye anvendelser
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Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at gøre alt for at bekæmpe fremvæksten af giftige alger, som f.eks. 
Sargassotang, der udgør et stort miljøproblem.

Ændringsforslag 452
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
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser 
med sikring af tilstrækkelig respekt for 
princippet om, at forureneren betaler

Or. en

Ændringsforslag 453
André Rougé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
jordbunden, undergrunden, vandløb med 
ferskvand og kyster, landskabsretablering 
og nye anvendelser

Or. fr

Begrundelse

Der bør udfoldes alle tænkelige bestræbelser på at dekontaminere jordbunden på Guadeloupe 
og Martinique, der er forurenet med chlordecon.
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Ændringsforslag 454
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler

Or. en

Ændringsforslag 455
André Rougé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser, 
omfattende insektbekæmpelsesprojekter

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal gøre det muligt at anvende alle midler til bekæmpelse af 
denguefeberepidemier.

Ændringsforslag 456
Tonino Picula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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f) investeringer i projekter vedrørende 
regenerering og dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

f) investeringer i projekter vedrørende 
grøn infrastruktur, regenerering og 
dekontaminering af anlæg, 
landskabsretablering og nye anvendelser

Or. en

Ændringsforslag 457
Rosa D'Amato, Chiar a Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) genopretning af skadede 
økosystemer og projekter vedrørende 
naturbaseret klimaafbødning og -
tilpasning med sikring af tilstrækkelig 
respekt for princippet om, at forureneren 
betaler

Or. en

Ændringsforslag 458
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) investeringer i forbedring af den 
cirkulære økonomi, herunder gennem 
affaldsforebyggelse, reduktion, effektiv og 
ansvarlig udnyttelse af ressourcer, 
genbrug, reparation og genanvendelse

Or. en

Ændringsforslag 459
Tonino Picula
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 460
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 461
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i miljømæssig 
omlægning af sektorer, som er økonomisk 
relevante for regioner under omstilling, 
såsom turisme- og landbrugssektorerne
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Or. es

Ændringsforslag 462
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
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i projekter til 
bekæmpelse af husholdningers 
energifattigdom og fremme af 
energieffektivitet og en klimaneutral 
tilgang i de mest berørte regioner

Or. en

Ændringsforslag 463
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i projekter med det 
formål at afhjælpe energifattigdom og 
støtte produktion af energi fra affald

Or. it

Ændringsforslag 464
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ga) investering i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af naturgas og 
hydrogen

Or. en

Begrundelse

In order to speed up the transformation and reduce CO2 emissions, a very rapid development 
of RES and the transformation of the energy sector towards sources based on the combustion 
of natural gas is necessary during a transitional period. We suggest to extend the scope of 
JTF support by the inclusion of investments in natural gas infrastructure. Without these 
investments, many Member States and EU regions will not be able to make progress in the 
transformation process (for example, Poland's gasification rate is only 58%, and the country 
does not use nuclear energy like many other Member States do).

Ændringsforslag 465
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investering i 
transportinfrastruktur til fremme af den 
økonomiske udvikling og jobskabelse

Or. en

Ændringsforslag 466
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i fremme af 
industriel arv, herunder forskellige 
former for bæredygtig turisme

Or. en
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Ændringsforslag 467
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i etablering af 
biodiversitetscentre, som også gavner 
bæredygtig turisme

Or. en

Ændringsforslag 468
Krzysztof Hetman

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i sociale 
innovationer

Or. en

Ændringsforslag 469
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) investeringer i kultur, uddannelse 
og etablering af fællesskaber, herunder 
valorisation af materiel og immateriel 
minedriftsarv og fællesskabscentre

Or. en
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Ændringsforslag 470
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) investeringer i 
energieffektivitetsforanstaltninger samt 
vedvarende energi, herunder 
investeringer i alle former for fjernvarme 
med lav emission

Or. en

Begrundelse

Moderniseringen af fjernvarmenet kan støttes med henblik på at forbedre energieffektiviteten i 
effektive fjernvarmesystemer som defineret i direktiv 2012/27/EU i henhold til de 
målsætninger, der er fastsat i nationale energi- og klimaplaner.

Ændringsforslag 471
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) konvertering og tilpasning af 
eksisterende naturgasledninger til 
transport af brint

Or. it

Ændringsforslag 472
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
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) etablering og udvikling af 
socialydelser af almen interesse

Or. en

Ændringsforslag 473
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) investering i dekarbonisering af 
transport

Or. en

Ændringsforslag 474
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) de grønne infrastrukturer

Or. es

Ændringsforslag 475
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) investeringer i social infrastruktur, 
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omfattende tjenesteydelser af høj kvalitet 
og social innovation

Or. en

Ændringsforslag 476
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) investeringer i opførelse af 
atomkraftværker

Or. en

Ændringsforslag 477
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gd) investeringer, som bidrager til at 
nedbringe emissioner for alle 
transportformer

Or. en

Ændringsforslag 478
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ge) investeringer i bæredygtig 
multimodal mobilitet i byerne
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Or. en

Ændringsforslag 479
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere og arbejdssøgende, som er 
eller har været beskæftiget inden for 
områder med alvorlige socioøkonomiske 
udfordringer som følge af 
omstillingsprocessen, herunder beskyttede 
værksteder og støttet beskæftigelse

Or. en

Ændringsforslag 480
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering, omskoling og 
uddannelse af arbejdstagere og 
jobsøgende og gamle arbejdstagerne, som 
tidligere har været beskæftiget på 
aktivitetsområder, der står over for 
alvorlige socioøkonomiske udfordringer i 
forbindelse med omstillingsprocessen

Or. fr

Ændringsforslag 481
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere, herunder rådgivning og 
støtte til arbejdstagere i 
ændringsprocesser inden for rammerne af 
arbejdsmarkedsparternes aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 482
Nora Mebarek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere, jobsøgende og tidligere 
ansatte, som har været beskæftiget inden 
for områder med alvorlige 
socioøkonomiske udfordringer som følge 
af omstillingsprocessen

Or. en

Begrundelse

Opkvalificering og omskoling bør ikke kun omfatte "arbejdstagere", men også jobsøgende, 
som tidligere har været beskæftiget inden for et af de områder, der er mest påvirket af 
omstillingen.

Ændringsforslag 483
Vlad-Marius Botoş

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere gennem europæisk 
certificeret faglig undervisning, der 
omfatter både teoretiske og praktiske 
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moduler

Or. en

Ændringsforslag 484
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere og selvstændige og af de 
mest udsatte grupper

Or. es

Ændringsforslag 485
Katalin Cseh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere tilpasset det regionale 
arbejdsmarkeds behov

Or. en

Ændringsforslag 486
Stelios Kympouropoulos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere i overensstemmelse med de 
tilsvarende territoriale behov

Or. en

Ændringsforslag 487
Rosa D'Amato, Chiar a Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere og jobsøgende, herunder 
efteruddannelse

Or. en

Ændringsforslag 488
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere og uddannelsesmæssige 
tiltag

Or. en

Ændringsforslag 489
Pascal Arimont

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere og jobsøgende

Or. en

Ændringsforslag 490
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere og jobsøgende

Or. en

Ændringsforslag 491
Mathilde Androuët

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

h) opkvalificering, uddannelse og 
omskoling af arbejdstagere

Or. fr

Ændringsforslag 492
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
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
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opkvalificering og omskoling af h) opkvalificering og omskoling af 
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arbejdstagere arbejdsstyrken

Or. en

Ændringsforslag 493
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) udvikling af den nødvendige 
sociale infrastruktur til at støtte 
reintegration i beskæftigelse gennem 
social inklusion, uddannelse og 
erhvervsuddannelse og programmer for 
aktiv aldring

Or. en

Ændringsforslag 494
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
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
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) indkomststøtte til arbejdsløse 
arbejdstagere under erhvervsuddannelse

Or. en

Ændringsforslag 495
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
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Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) rådgivning og støttetjenester til 
arbejdstagere under ændringsprocesser 
inden for rammerne af 
arbejdsmarkedsparternes aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 496
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) passende beskyttelse af 
nøglearbejdstagere i kriseramte 
økonomiske sektorer

Or. en

Ændringsforslag 497
Nora Mebarek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende, 
navnlig til dem, der tidligere var ansat i de 
aktivitetsområder, der står over for 
socioøkonomiske udfordringer i 
forbindelse med omstillingsprocessen, 
bl.a. gennem støtte til geografisk mobilitet

Or. en

Begrundelse

For at undgå overlapning med anvendelsesområdet for ESF+ bør det præciseres, at hjælp til 
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jobsøgere målrettes personer, der arbejder i sektorer, som er påvirket af omstillingen, eller 
som har mistet deres job som følge af lukning af et anlæg på grund af omstillingen.

Ændringsforslag 498
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende, 
som tidligere har været beskæftiget på 
aktivitetsområder, der står over for 
alvorlige socioøkonomiske udfordringer i 
forbindelse med omstillingsprocessen, 
herunder støtte til geografisk mobilitet

Or. fr

Ændringsforslag 499
Stelios Kympouropoulos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) hjælp til jobsøgning og adgang til 
livslang læring for jobsøgende

Or. en

Ændringsforslag 500
Krzysztof Hetman

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) rådgivning, støttetjenester og hjælp 
til jobsøgning til jobsøgende
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Or. en

Ændringsforslag 501
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende 
og støtte til aktiv aldring

Or. en

Ændringsforslag 502
Álvaro Amaro

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende 
og til nystartede virksomheder

Or. pt

Ændringsforslag 503
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende, som 
tidligere har været beskæftiget på 
aktivitetsområder, der står over for 
alvorlige socioøkonomiske udfordringer i 
forbindelse med omstillingsprocessen, 
herunder ledsageforanstaltninger og 
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aktioner, der har til formål at overvinde 
hindringer i tilknytning til den fjerne 
beliggenhed, som f.eks. mobilitet, sociale 
og social-medicinske problemer; 
kvinderne bør være genstand for særlig 
opmærksomhed

Or. fr

Ændringsforslag 504
Nora Mebarek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende, 
navnlig dem, der tidligere var ansat i de 
aktivitetsområder, der står over for 
socioøkonomiske udfordringer i 
forbindelse med omstillingsprocessen, 
bl.a. gennem direkte indkomststøtte

Or. en

Begrundelse

På grund af den overordentligt vanskelige socioøkonomiske udvikling efter covid, hvor FRO 
gennemføres, bør støtte til social inklusion også omfatte direkte indkomststøtte til jobsøgende 
i de pågældende regioner.

Ændringsforslag 505
Katalin Cseh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 506
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende og 
programmer for reintegration i nye 
arbejdsområder

Or. en

Ændringsforslag 507
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion af jobsøgende, med 
særlig vægt på kvinder og handicappede

Or. it

Ændringsforslag 508
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktiv inklusion af jobsøgende j) aktiv inklusion og socioøkonomisk 
integration af mennesker og samfund

Or. en

Ændringsforslag 509
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Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) eventuelle andre specifikke 
aktiviteter, der er indgået aftale om 
mellem de relevante lokale, regionale og 
nationale myndigheder i det pågældende 
territorium, medlemsstater og 
Kommissionen, og som er i 
overensstemmelse med de lokale eller 
regionale udviklingsstrategier samt 
bidrager til omstillingen til en 
kulstofneutral økonomi i EU inden 2050

Or. en

Begrundelse

Opkvalificering og omskoling bør ikke være begrænset til arbejdstagere, men bør også 
omfatte uddannelse af arbejdsløse, jobsøgende osv. med henblik på at opnå beskæftigelse i 
den grønne økonomi. Sikring af større fleksibilitet i valget af støttede projekter, hvis de lokale 
og regionale myndigheder i det pågældende område, medlemsstater og Kommissionen er 
enige.

Ændringsforslag 510
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) andre specifikke aktiviteter, der 
bidrager til FRO's specifikke målsætning, 
der er omfattet af de territoriale 
retfærdige omstillingsplaner, som er aftalt 
mellem en medlemsstat og de relevante 
myndigheder i de pågældende områder og 
godkendt af Kommissionen

Or. en
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Begrundelse

I en verden i hurtig forandring og i lyset af de teknologiske fremskridt er der behov for at 
tillade en vis fleksibilitet i anvendelsesområdet for FRO-støtte, Denne fleksibilitetsmargen vil 
alligevel være begrænset, da den skal godkendes af Kommissionen i omstillingsplanerne.

Ændringsforslag 511
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) innovative infrastrukturprojekter, 
der fører til direkte regional vækst og 
fremme af økonomisk diversificering med 
det formål at opnå klimaneutralitet

Or. en

Ændringsforslag 512
Rosa D'Amato, Chiar a Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) indkomststøtteordninger for 
jobsøgende samt for arbejdstagere i 
overgangen mellem arbejde, 
erhvervsuddannelse og selvstændig 
virksomhed

Or. en

Ændringsforslag 513
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) foranstaltninger og initiativer for 
opbygning af fællesskaber, lokal 
udvikling, sociale tjenesteydelser og 
borgernes deltagelse

Or. en

Ændringsforslag 514
Stelios Kympouropoulos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) investeringer fra lokale og 
regionale myndigheder, der bidrager til 
omstillingen til klimaneutrale territorier

Or. en

Ændringsforslag 515
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) investeringer for at undgå og 
vende tendensen til affolkning i de 
regioner og landdistrikter, der er berørt af 
omstillingen

Or. en

Ændringsforslag 516
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) social inddragelse

Or. en

Ændringsforslag 517
Rosa D'Amato, Chiar a Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) indkomststøtteordninger til 
førtidspensionering af arbejdstagere for at 
opretholde beskæftigelsesniveauer, også 
ved at ansætte arbejdstagere til erstatning 
af de arbejdstagere, der drager fordel af 
denne indkomststøtte

Or. en

Ændringsforslag 518
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) promovering af kønsligestilling, 
lige muligheder og kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet og inden for 
iværksætteri

Or. en

Ændringsforslag 519
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) teknisk bistand. k) teknisk bistand, herunder 
feasibilityundersøgelsen.

Or. it

Ændringsforslag 520
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Jonás Fernández, 
Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) enhver anden specifik aktivitet, der 
er indgået aftale om mellem de relevante 
lokale, regionale og nationale 
myndigheder i det pågældende 
territorium, medlemsstater og 
Kommissionen, og som er i 
overensstemmelse med de lokale eller 
regionale udviklingsstrategier samt 
bidrager til omstillingen til en 
kulstofneutral økonomi i EU inden 2050

Or. es

Ændringsforslag 521
Krzysztof Hetman

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) eventuelle andre specifikke 
aktiviteter, der er indgået aftale om 
mellem de relevante lokale og regionale 
myndigheder i det pågældende 
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territorium, medlemsstaterne og 
Kommissionen, og som er i 
overensstemmelse med regionale 
udviklingsstrategier samt bidrager til 
omstillingen til et klimaneutralt EU inden 
2050

Or. en

Ændringsforslag 522
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) integreret social støtte til påvirkede 
arbejdere og deres familier med henblik 
på forebyggelse af sociale chok og andre 
negative konsekvenser i forbindelse med 
at miste sit job og hjælp til, hvordan de 
kommer igennem overgangsperioden på 
en vellykket måde

Or. en

Ændringsforslag 523
Katalin Cseh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) aktiviteter, der understøtter 
regionens kapacitet til at indsamle og 
harmonisere arbejdsmarkedsdata med 
henblik på en kortlægning af, hvilke 
færdigheder der er brug for, og hvor 
arbejdere kan finde alternative job

Or. en
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Ændringsforslag 524
Stelios Kympouropoulos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) udnyttelse af eksisterende aktiver 
inden for vedvarende energi

Or. en

Ændringsforslag 525
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1 - litra k b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(kb) uddannelsesforanstaltninger, 
herunder programmer, som skal 
forhindre, at børn fra påvirkede familier 
dropper ud af skolen, og investeringer i 
erhvervsuddannelser og videregående 
uddannelser med henblik på at forberede 
unge mennesker på den nye 
socioøkonomiske kontekst i de påvirkede 
territorier

Or. en

Ændringsforslag 526
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
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allerede eksisterende veletablerede 
foretagender i henhold til litra c)-g).

Or. en

Ændringsforslag 527
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Derudover kan FRO i områder, der er 
udpeget som støtteberettigede områder i 
henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), 
i TEUF og i overensstemmelse med 
Unionens statsstøtteregler som fastsat i 
artikel 107 og 108 i TEUF, yde støtte til 
produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, forudsat at:

i) sådanne investeringer opfylder 
kriterierne i [artikel] forordning (EU) 
2020/... [klassificeringsforordningen] 
ii) sådanne virksomheder offentliggør 
emissionsmål for hele virksomheden samt 
en bindende plan for at blive klimaneutral 
senest i 2040 og giver alle relevante 
oplysninger til på pålidelig vis at fastslå 
deres aktiviteters tilpasning til målet om at 
nedbringe CO2-emissionerne i 
overensstemmelse med den nationale 
udfasningsfrist og med målene i 
Parisaftalen 
iii) sådanne investeringer er underlagt en 
bæredygtighedsscreening for at fastslå, 
om de har skadelige virkninger for 
miljøet, klimaet eller samfundet. Til dette 
formål skal virksomhederne angive 
pålidelige og offentligt tilgængelige 
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oplysninger
iv) sådanne investeringer er blevet 
godkendt som en del af den territoriale 
omstillingsplan baseret på oplysninger 
under litra (h) i artikel 7, stk. 2. Sådanne 
investeringer er kun støtteberettigede, hvis 
de er nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 528
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der kan ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, forudsat, at sådanne investeringer 
er blevet godkendt som en del af den 
territoriale plan for retfærdig omstilling 
baseret på oplysninger under litra (h) i 
artikel 7, stk. 2., at de er i 
overensstemmelse med sociale mål for 
skabelse af nye arbejdspladser, 
kønsligestilling og ligeløn samt miljømål 
og ikke er en konsekvens af omfordeling i 
henhold til forordning…/…[ny 
forordning om fælles bestemmelser]. 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige 
for at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 529
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
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 530
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 531
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Isabel García Muñoz, Rovana 
Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 532
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 533
Christian Doleschal

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 534
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 535
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 536
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Støttede aktiviteter bør altid tages i 
betragtning ud fra følgende kriterier:

- aktiviteternes bidrag til skabelsen af nye 
job
- bidrag til en reduktion i emissionen af 
CO2
- bidrag til sikker forsyning (f.eks. hvis 
der er behov for at udskifte udfaset 
elektricitetsfremstilling)
- bidrag til den cirkulære økonomi, 
luftkvalitet, rehabilitering af 
mineområder og opkvalificering og 
omskoling af arbejdere.

Or. en

Begrundelse

Amendment linked to the amendments suggested to Article 4(2). Supported activities under 
Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in comparison to the business-
as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on transitioning communities, it must 
support projects that offer economic opportunities. Crucially, it should finance re-skilling 
programmes for coal miners, as well as investment in renewables, the circular economy, 
environmental remediation, smart electricity solutions and enabling technologies and 
infrastructure. This would help address the economic and social impacts of the transition by 
creating job opportunities within the power sector. The current structure of the proposal does 
not seem to focus enough on the energy aspects of the transition. The mechanism should be as 
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such that if, for instance, a coal power plant is closed down, the energy activity is still kept in 
the region. This applies above all in regions where a risk for the security of supply is 
identified, which could jeopardise their economic transformation. Moreover, the wording on 
the possibility for projects put forward by enterprises bigger than SMEs to be considered 
under the JTF does not provide clear signals for the right investments to be made in the 
needed areas. Large enterprises are the biggest employers in transforming sectors of the 
economy and all companies should have the possibility to contribute to the just transition.

Ændringsforslag 537
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ressourcer fra FRO må ikke anvendes til 
at kompensere virksomheder for mistet 
profit på grund af udfaset aktivitet, og de 
må heller ikke anvendes til tilbagebetaling 
af en virksomheds udgifter på grund af 
selskabets forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 538
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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territoriale plan for retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 539
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 540
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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retfærdig omstilling baseret på de 
oplysninger, der kræves i henhold til 
artikel 7, stk. 2, litra i). Sådanne 
investeringer er kun støtteberettigede, hvis 
de er nødvendige for at gennemføre den 
territoriale plan for retfærdig omstilling.

Or. en

Begrundelse

Brugen af midler under FRO har til formål at accelerere omstillingen af aktiviteter, der er 
afhængige af fossile brændstoffer, mod miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, og det er helt på 
linje med målet om at opnå en fuldt ud klimaneutral og cirkulær økonomi, der er baseret på 
vedvarende energikilder, og som er yderst ressource- og energieffektiv, inden 2040. 
Teknologier til reduktion af drivhusgasemissioner i ETS-sektorer kan i stedet finansieres via 
forskellige andre EU-midler med mange flere ressourcer, f.eks.: EU's innovationsfond, 
InvestEU, EU's moderniseringsfond osv.

Ændringsforslag 541
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling og ikke øger eller 
fastholder afhængigheden af fossile 
brændstoffer, ikke medfører en ikke-
bæredygtig brug af biomasser eller enhver 
anden form for brug af fødevareafgrøder i 
forbindelse med energiproduktion. Alle 
sådanne investeringer skal være 
supplerende, og der skal først søges efter 
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andre investeringsmuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 542
Tom Berendsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

FRO kan også støtte investeringer med 
henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
opført i bilag I til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling, hvis de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
inden 2050, og hvis de ikke medfører 
flytninger som påkrævet i artikel [60] i 
forordning (EU) [ny forordning om fælles 
bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 543
Erik Bergkvist

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Rådets direktiv 2003/87/EF, forudsat at 
sådanne investeringer er godkendt som en 
del af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling baseret på de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 7, stk. 2, litra i). 
Sådanne investeringer er kun 
støtteberettigede, hvis de er nødvendige for 
at gennemføre den territoriale plan for 
retfærdig omstilling, hvis de er 
bæredygtige og ikke er forbundet med 
energiprojekter, hvor der anvendes fossile 
brændstoffer, som ikke er i tråd med 
klimahandlingsmålene. 

Or. en

Ændringsforslag 544
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De aktiviteter, der henvises til i litra a)-
gb), er kun gældende, hvis de betragtes 
som værende miljømæssigt bæredygtige i 
henhold til artikel 3 i forordning.../... 
[klassificeringsforordningen].

Or. en

Ændringsforslag 545
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

udgår

Or. en



PE652.417v01-00 138/161 AM\1205768DA.docx

DA

Ændringsforslag 546
Ondřej Knotek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

udgår

Or. en

Ændringsforslag 547
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana 
González, Tonino Picula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) dekommissionering, opførelse af 
eller enhver anden form for investering i 
atomkraftværker, samt i håndtering eller 
lagring af radioaktivt affald

Or. en

Ændringsforslag 548
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) dekommisionering, opførelse eller 
livstidsforlængelse af atomkraftværker, 
håndtering eller lagring af radioaktivt 
affald eller nogen form for investering i 
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atomkraft

Or. en

Ændringsforslag 549
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) dekommissionering, opførelse eller 
livstidsforlængelse af atomkraftværker

Or. en

Ændringsforslag 550
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dekommissionering eller opførelse 
af atomkraftværker

a) opførelse af atomkraftværker

Or. fr

Ændringsforslag 551
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) investeringer i nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der 
er opført i bilag I til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2003/87/EF1a;
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_________________
1a 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 552
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) produktive investeringer i andre 
virksomheder end SMV'er, som omfatter 
flytning af job, kapital eller 
produktionsprocesser fra én medlemsstat 
til en anden

Or. en

Ændringsforslag 553
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. es

Begrundelse

Sundhedskrisen omkring coronavirus kom som et chok for virksomheder, som ikke var 
kriseramte i forvejen. Man bør tage hensyn til denne særlige sammenhæng og undlade at 
straffe disse virksomheder, som var bæredygtige indtil covid-19-krisen.

Ændringsforslag 554
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. it

Ændringsforslag 555
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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nr. 651/201416

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

Or. en

Ændringsforslag 556
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 557
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 

udgår
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Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/201416 ;
_________________

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

Or. en

Begrundelse

Hvis man udelukker virksomheder, som er i problemer, i at få støtte, kan det påvirke mange 
kulområder, hvor der ikke vil være nogen virksomheder til at søge støtte hos FRO. Det 
skyldes, at den lokale økonomi i mange områder er forbundet med en mine eller et kraftværk 
eller energiintensiv industri. Disse virksomheders likviditet kan også udløse en svær situation 
for andre lokale virksomheder, som er associeret med disse virksomheder. I mellemtiden ville 
mange af disse virksomheder, hvis de fik støtte fra FRO, kunne gennemgå en diversificerings- 
og moderniseringsproces.

Ændringsforslag 558
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri 
Pekkarinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en
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Ændringsforslag 559
Raffaele Fitto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 560
Stelios Kympouropoulos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en
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Ændringsforslag 561
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/201416 med undtagelse af de 
virksomheder, der implementerer 
bæredygtige investeringer, nye 
teknologier eller ny infrastruktur, som 
kan bidrage til at reducere gasemissioner 
og øge energieffektiviteten og/eller 
energiproduktionen fra vedvarende kilder

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

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

Or. en

Ændringsforslag 562
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, 
Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/201416, med undtagelse af 
virksomheder, hvor krisen er afledt af 
covid-19-krisen eller fra 
energiomstillingsprocessen
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_________________ _________________
16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens artikel 
107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

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

Or. en

Ændringsforslag 563
Mathilde Androuët

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/201416 med undtagelse af de 
virksomheder, der overholder målene om 
klimaneutralitet, og som er i problemer på 
grund af sundhedskrisen

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 564
Pascal Arimont

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
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nr. 651/201416 nr. 651/201416, medmindre godkendelse er 
sket i henhold til Unionens gældende 
statsstøtteregler

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

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

Or. en

Ændringsforslag 565
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

We suggest to extend the scope of JTF support by the inclusion of investments in natural gas 
infrastructure. Without these investments, many Member States and EU regions will not be 
able to make progress in the transformation process (for example, Poland's gasification rate 
is only 58%, and the country does not use nuclear energy like many other Member States do). 
Moreover, we would like to point that the construction of the article makes it impossible to 
invest in the development of new technologies related to carbon, for instance hydrogen. It is 
profitable to further develop technologies and solutions in the area of carbon chemistry which 
would be in line with circular economy provisions as well as a reduction of CO2 emissions.

Ændringsforslag 566
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

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

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
oplagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer med undtagelse af:
i) investeringer i udskiftning af 
eksisterende varmeinstallationer med 
gasvarmeinstallationer
ii) investeringer i transport og distribution 
af naturgas som erstatning for kul og
iii) investeringer i rene biler som defineret 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/33/EF1a;
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme 
af renere og mere energieffektive 
køretøjer til vejtransport (EUT L 120 af 
15.5.2009, s. 5).

Or. en

Ændringsforslag 567
Dimitrios Papadimoulis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investering relateret til produktion, 
behandling, distribution, lagring, transport, 
transmission eller forbrænding af fossile 
brændstoffer, inklusive nye miner eller 
kraftværker, der anvender fossile 
brændstoffer, imod brug af forældede, 
med undtagelse af 
distriktopvarmningsfaciliteter i 
kulregioner under omstilling

Or. en
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Ændringsforslag 568
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investering relateret til produktion, 
behandling, distribution, lagring, transport, 
transmission eller forbrænding af fossile 
brændstoffer, inklusive nye miner eller 
kraftværker, der anvender fossile 
brændstoffer, imod brug af forældede

Or. en

Ændringsforslag 569
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer med undtagelse af 
investeringer relateret til distribution eller 
forbrænding af naturgas i en 
overgangsperiode

Or. en

Ændringsforslag 570
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer relateret til 
produktion, behandling, distribution, 
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lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer, uden udeladelse af 
virksomheder, der drives inden for disse 
sektorer, med lav CO2-emission 
sammenlignet med EU-ETS-
benchmarket;

Or. en

Begrundelse

We would welcome this addition in Article 5 that would clarify the inclusions in the scope of 
support, so as not to exclude companies that carry out activities in the broadly understood 
sector of the processing of products derived from fossil fuels. For instance, if a company 
dealing with propane processing, which has low CO2 emissions in its production technology, 
would like to implement an investment, e.g. in renewable energy sources: due to the wording 
of the proposed regulation, the operation in this sector could be excluded, which would not be 
conducive to low-emission transformation. Therefore, we would like to propose modifying this 
provision or clarifying it to the effect that companies operating in this sector that are 
characterised by low CO2 emissions (low GHG index) are not excluded from the scope of 
support.

Ændringsforslag 571
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i relation til 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer, forudsat at de fører til 
betydelige reduktioner af 
drivhusgasemissionerne

Or. es

Ændringsforslag 572
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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

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

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer med undtagelse af 
investering defineret i artikel 4, stk. 2, 
litra da)

Or. en

Ændringsforslag 573
Cristina Maestre Martín De Almagro, 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
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i forbindelse med 
udvinding, produktion, forarbejdning, 
distribution, lagring eller forbrænding af 
faste fossile brændstoffer, herunder 
åbning af nye miner

Or. es

Ændringsforslag 574
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) direkte eller indirekte investeringer 
i forbindelse med udnyttelse, produktion, 
forarbejdning, distribution, transport, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer
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Or. en

Ændringsforslag 575
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 576
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 577
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 578
Krzysztof Hetman

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 579
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 580
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer relateret til 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af biobrændsel, 
som ikke betragtes som værende 
"avanceret biobrændsel" i henhold til 
direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende 
energi

Or. en

Ændringsforslag 581
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer med undtagelse af 
aktiviteterne i artikel 4, stk. 2, litra ga)-ge)

Or. en

Begrundelse

We suggest to extend the scope of JTF support by the inclusion of investments in natural gas 
infrastructure. Without these investments, many Member States and EU regions will not be 
able to make progress in the transformation process (for example, Poland's gasification rate 
is only 58%, and the country does not use nuclear energy like many other Member States do). 
Moreover, we would like to point that the construction of the article makes it impossible to 
invest in the development of new technologies related to carbon, for instance hydrogen. It is 
profitable to further develop technologies and solutions in the area of carbon chemistry which 
would be in line with circular economy provisions as well as reduction of CO2 emissions.

Ændringsforslag 582
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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da) investeringer, der forlænger eller 
opretholder afhængigheden af fossile 
brændstoffer

Or. fr

Ændringsforslag 583
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investering i energiproduktion 
baseret på biomasse, f.eks. træpiller

Or. en

Ændringsforslag 584
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Ændringsforslag 585
Franc Bogovič

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

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

udgår

Or. sl

Ændringsforslag 586
Erik Bergkvist

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) investeringer i 
bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor der 
er mindst to bredbåndsnet af tilsvarende 
kategori. Denne eksklusion skal ikke være 
gældende for afsondrede, isolerede og 
tyndt befolkede områder, hvor ny 
individuel højhastighedsinfrastruktur er 
nødvendig for at nå ud til husstandene.

Or. en

Ændringsforslag 587
Nora Mebarek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) investeringer i 
bredbåndsinfrastruktur.

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med den foreslåede ændring i artikel 4, stk. 2, litra a), b), c) og 
e), foreslås det at ekskludere aktiviteter til økonomisk revitalisering fra støtteordningen for at 
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kunne fokusere FRO's ressourcer på sociale og miljømæssige problemer som følge af 
omstillingen. Aktiviteter til økonomisk revitalisering har behov for en stærkere finansiel støtte 
end det relevante FRO-budget og kan støttes af andre af EU's finansielle instrumentet (EIM, 
ERDF, InvestEU osv.).

Ændringsforslag 588
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

To ensure security of supply we need more investments for a smooth and just transition from 
carbon to green electricity production. During this transitional period, it seems impossible to 
rely only on renewable energy production, and consequently we have to ensure that the 
natural gas might be used only for the transitional period as an energy source. In order to 
decrease emissions in the transport sector, we have to switch both passenger and freight 
transport to e-mobility and alternative fuels. Insofar as transport becomes more dependent on 
electricity production, we need a security of energy supply.

Ændringsforslag 589
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
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Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal ikke ydes støtte til operationer i 
et NUTS 2-område, hvor åbningen af en 
ny kul-, brunkul- eller olieskifermine eller 
tørvudvindingsplads eller genåbning af en 
midlertidig indstillet kul-, brunkul- eller 
olieskifermine eller tørvudvindingsplads 
er planlagt i løbet af programmets løbetid.

Or. en

Ændringsforslag 590
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Produktive investeringer i 
virksomheder, der ikke er SMV'er, som 
medfører overførsel af arbejdspladser, 
kapital og produktionsprocesser fra en 
medlemsstat til en anden.

Or. es

Begrundelse

FRO bør ikke føre til flytning af de økonomiske aktiviteter.

Ændringsforslag 591
Erik Bergkvist

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

ea) investeringer i produkter, som ikke 
respekterer regler om sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen

Or. en

Ændringsforslag 592
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investeringer i anlæg til 
behandling af restaffald, inklusive 
energiudnyttelse

Or. en

Ændringsforslag 593
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investering i anlæg til 
bearbejdning af restaffald

Or. en

Ændringsforslag 594
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

ea) investering i anlæg til 
bearbejdning af restaffald

Or. en

Ændringsforslag 595
Cristina Maestre Martín De Almagro, 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
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der gives ikke støtte til aktiviteter i NUTS 
2-regioner, hvor man så længe 
programmet varer og på basis af en 
territorial plan for retfærdig omstilling 
forudser åbningen af nye kul-, brunkuls- 
eller olieskiferminer eller områder med 
udvinding af tørv eller genåbning af kul-, 
brunkuls- eller olieskiferminer eller 
områder med udvinding af tørv, som 
midlertidigt var taget ud af drift.

Or. es

Ændringsforslag 596
Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre måneder fra udvidelsen af 
anvendelsesområdet af forordning (EU) 
2020/... [klassificeringsforordningen] til 
dækning af aktiviteter, som i væsentlig 
grad skader den miljømæssige 
bæredygtighed, skal Kommissionen 
foreslå ændringen af denne artikel for at 
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sikre, at FRO ikke støtter aktiviteter, der i 
væsentlig grad skader den miljømæssige 
bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 597
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) enhver drift, der medfører nye 
aktiviteter for udvinding af fossile 
brændstoffer eller tørvudvindingssteder, 
herunder genåbning af et midlertidigt 
indstillet udvindingsanlæg

Or. en

Begrundelse

Fonden for Retfærdig Omstilling bør ikke støtte investeringer i nogen stadier i produktionen 
af fossile brændstoffer.

Ændringsforslag 598
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) investeringer i produkter, som ikke 
respekterer regler om sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen

Or. en


