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Ændringsforslag 599
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere prioriteter inden for et 
program, der støttes af den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden eller et eller flere 
særprogrammer, når objektive 
omstændigheder berettiger en sådan 
fremgangsmåde. Programmeringen af 
FRO-midler skal ske i overensstemmelse 
med artikel 6 i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] og 
sikre direkte inddragelse af 
myndighederne i målområderne på 
NUTS2- eller NUTS3-niveau ved tildeling 
af midler via regionale programmer, når 
sådanne programmer eksisterer, eller 
udnyttelse af integrerede territoriale 
værktøjer i henhold til artikel 22 til 28 i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 600
Tonino Picula

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program. 
Programmeringen af FRO-midler skal 
ske i overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser] og sikre direkte 
inddragelse af myndighederne i 
målområderne på NUTS2- eller NUTS3-
niveau ved tildeling af midler via 
regionale programmer, når sådanne 
programmer eksisterer, eller udnyttelse af 
integrerede territoriale værktøjer i 
henhold til artikel 22 til 28 i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 601
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring, 
undtagen for ændringer vedrørende søjle 
2 eller 3 i mekanismen for en retfærdig 
omstilling. De programmerede midler skal 
ydes i form af et eller flere særprogrammer 
eller en eller flere prioriteter inden for et 
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program.

Or. en

Begrundelse

Det kan ikke udelukkes, at planen kan revideres i løbet af dens gennemførelse, navnlig med 
hensyn til søjle 2 og 3 i mekanismen for en retfærdig omstilling.

Ændringsforslag 602
Maria Spyraki

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen, efter høring 
af EIB i det omfang, det er relevant for 
dens rolle i andre søjler i FRO, som led i 
et program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

Or. en

Ændringsforslag 603
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
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godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program, der 
er omfattet af forordning (EU) .../... [den 
nye forordning om fælles bestemmelser].

Or. it

Ændringsforslag 604
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program, der 
er dækket af forordning (EU) .../... [den 
nye forordning om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 605
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier er beliggende, på grundlag af de 

FRO-midlerne programmeres for de 
kategorier af regioner, hvor de pågældende 
territorier eller økonomiske aktiviteter er 
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territoriale planer for retfærdig omstilling, 
der er fastlagt i henhold til artikel 7 og 
godkendt af Kommissionen som led i et 
program eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

beliggende, på grundlag af de territoriale 
planer for retfærdig omstilling, der er 
fastlagt i henhold til artikel 7 og godkendt 
af Kommissionen som led i et program 
eller en programændring. De 
programmerede midler skal ydes i form af 
et eller flere særprogrammer eller en eller 
flere prioriteter inden for et program.

Or. en

Ændringsforslag 606
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program 
eller ændringer af det på betingelse af. 
at:,

– identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet og
– den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling er i overensstemmelse 
med den pågældende medlemsstats 
nationale energi- og klimaplan og
– den pågældende medlemsstat i 2050 
eller tidligere har medtaget målsætninger 
eller visioner for klimaneutralitet i den 
nationale energi- og klimaplan.

Or. en
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Ændringsforslag 607
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, den 
relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling fastsætter en juridisk bindende 
udfasningsdato og er i overensstemmelse 
med Unionens og medlemsstaternes 
tilsagn om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau, Unionens 
målsætning om klimaneutralitet, der er 
defineret i forordning (EU) 2020/... [den 
europæiske klimalov] og den pågældende 
medlemsstats nationale energi- og 
klimaplan.

Or. en

Ændringsforslag 608
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling forpligter sig på målene i 
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pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Parisaftalen og EU's mål om 
klimaneutralitet inden 2040 og er i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats nationale energi- og 
klimaplan og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 609
Nora Mebarek

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan og med benchmarkene for at 
nå Unionens klimamål i 2030, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og klimaneutralitet 
inden 2050, herunder en tidsplan for 
udfasningen af aktiviteter, der afhænger 
af fossile brændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Indtil midtvejsrevisionen af de nationale energi- og klimaplaner (NECP) bør territoriale 
planer for retfærdig omstilling ikke kunne drage fordel af en "windfall"-effekt ved at basere 
sig på nationale energi- og klimaplaner, der ikke er i overensstemmelse med de mål, som 
Unionen har sat for omstillingen til klimaneutralitet. Udfasningen af aktiviteter, der er 
afhængige af fossile brændstoffer, og/eller den forventede dekarbonisering bør beskrives 
tilstrækkeligt præcist for at sikre overvågning og sammenhæng mellem målene og 
resultaterne af interventionerne.
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Ændringsforslag 610
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan og omfatter trin, som sikrer 
opfyldelse af EU's klimamålsætninger i 
2030 og målsætningen om 
klimaneutralitet inden 2050, herunder en 
tidsplan for afvikling af aktiviteter, som er 
afhængige af fossil energi.

Or. fr

Ændringsforslag 611
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program 
eller en programændring, hvor 
identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplanog langsigtede strategier 
samt Kommissionens henstillinger i 
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henhold til kapitel 5 i forordning (EU) nr. 
2018/1999 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen og de 
langsigtede strategier.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at fonden for en retfærdig omstilling skal være forenelig med de 
nationale energi- og klimaplaner og deres dertil knyttede langsigtede strategi, taget i 
betragtning, at vi diskuterer et 2040-scenario. Foreneligheden bør ikke kun være baseret på 
den seneste version af planen, men også på Kommissionens henstillinger om disse planer, når 
de ikke er ambitiøse nok til at nå de mål, de er blevet tænkt til i henhold til den 
genformulerede proces, der er fastlagt i forvaltningen af energiunionen.

Ændringsforslag 612
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling, er behørigt begrundet, 
og hvor den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling er i overensstemmelse 
med den pågældende medlemsstats 
nationale energi- og klimaplan samt med 
de eksisterende relevante territoriale 
strategier.

Or. en

Ændringsforslag 613
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan, målet om klimaneutralitet 
for 2050, de mellemliggende mål for 2030 
og den europæiske søjle for sociale 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 614
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt 
i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling, er behørigt 
begrundet, og hvor den relevante 
territoriale plan for retfærdig omstilling er 
i overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats nationale energi- og 
klimaplan.

Kommissionen godkender et program, hvor 
de territorier, der påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, udpeges i den 
relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, og når denne plan er i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats nationale energi- og 
klimaplan. Hvis Kommissionen forkaster 
programmet, uanset af hvilken grund, 
skal den behørigt begrunde og forklare 
sin afgørelse.

Or. sl

Begrundelse

Gentagne begrundelser og bekræftelser af dokumentation er blot en ekstra administrativ 
byrde, som forlænger procedurerne, hindrer opnåelsen af midler og kvæler 
foranstaltningernes virkning.
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Ændringsforslag 615
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program 
eller et ændringsforslag til programmet, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
berøres mest af omstillingsprocessen, og 
som er indeholdt i den relevante territoriale 
plan for retfærdig omstilling, er behørigt 
begrundet, og hvor den relevante 
territoriale plan for retfærdig omstilling er i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats nationale energi- og 
klimaplan og langsigtede strategi.

Or. it

Ændringsforslag 616
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt 
i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling, er behørigt 
begrundet, og hvor den relevante 
territoriale plan for retfærdig omstilling er 
i overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats nationale energi- og 
klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen er i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats nationale energi- og 
klimaplan.

Or. fr



PE652.418v01-00 14/160 AM\1205769DA.docx

DA

Ændringsforslag 617
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats nationale energi- 
og klimaplan.

Kommissionen godkender kun et program, 
hvor identificeringen af de territorier, der 
påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, og som er indeholdt i 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, er behørigt begrundet, og hvor 
den relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling er på linje med den pågældende 
medlemsstats nationale energi- og 
klimaplan.

Or. en

Begrundelse

På den ene side er medlemsstaten forpligtet til at sende den endelige udgave af NECP til 
Kommissionen inden udgangen af 2019, på den anden side blev forslaget til FRO-
forordningen offentliggjort i januar. Ændringer i den endelige udgave af NECP vil medføre 
forsinkelser i gennemførelsen af programmer, der støttes af FRO-midler.

Ændringsforslag 618
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For de medlemsstater, der ikke har en 
langsigtet strategi, der fastsætter målet for 
klimaneutralitet inden 2040, frigives kun 
50 % af deres nationale tildeling, mens de 
resterende 50 % stilles til rådighed, når de 
har vedtaget dette mål.

Or. en
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Begrundelse

Det er en afgørende forudsætning for planlægning og sikring af en retfærdig omstilling at 
fastsætte en klar tidslinje. Uden en klar forpligtelse på klimaneutralitet er der dog i 
overensstemmelse med Parisaftalens mål stor risiko for, at der stadig kan gøres en indsats for 
at styrke status quo eller at forsinke omstillingen - i modstrid med ønsket om at sikre en 
retfærdig omstilling og økonomisk diversificering.

Ændringsforslag 619
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For de medlemsstater, der ikke har en 
langsigtet strategi, der fastsætter målet for 
klimaneutralitet inden 2050, frigives kun 
50 % af deres nationale tildeling, mens de 
resterende 50 % stilles til rådighed, når de 
har vedtaget dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 620
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen begrænser den nationale 
tildeling til de medlemsstater, der endnu 
ikke har forpligtet sig til et nationalt mål 
for klimaneutralitet senest i 2050, til 
50 %, idet de resterende 50 % stilles til 
rådighed for disse medlemsstater, så snart 
målet er vedtaget.

Or. en

Ændringsforslag 621
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Niklas Nienaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan kun godkendes støtte til aktioner 
inden for det identificerede territorium.

Or. en

Ændringsforslag 622
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der 
frivilligt er overført i overensstemmelse 
med artikel [21a] i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser]. 
De samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, må ikke 
overstige 60 % af størrelsen af støtten fra 
FRO til denne prioritet. Overførslen finder 
sted, uden at det berører sikringen af 
tilstrækkelige midler til de prioriterede 
områder under EFRU og ESF+. De 
midler, der overføres fra enten EFRU 
eller ESF+, må under ingen 
omstændigheder overstige 20 % af den 
respektive EFRU- og ESF+-tildeling til 
den pågældende medlemsstat.

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 
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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 623
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 624
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne.
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samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

Or. en

Ændringsforslag 625
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 626
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne.
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forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

Or. it

Ændringsforslag 627
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne.

Or. sl

Begrundelse

Der er behov for større fleksibilitet med hensyn til inklusionen af FRO-midler. Dette vil gøre 
det lettere at tilpasse til behov og potentiale og lette absorptionskapaciteten i de 
foruddefinerede kulstofintensive regioner.

Ændringsforslag 628
Christian Doleschal

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
kan omfatte de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne. Overførsel af midler fra 
EFRU og ESF+ til FRO må ikke finde 
sted.

Or. en

Ændringsforslag 629
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb, 
hvilket garanterer, at de midler til 
finansiering kommer fra FRO, som hver 
region normalt ville modtage fra EFRU 
og ESF+.

Or. es
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Ændringsforslag 630
Tom Berendsen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb. De 
midler, der overføres fra EFRU og ESF+, 
skal bevare deres oprindelige mål.

Or. en

Ændringsforslag 631
Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og kun på frivillig basis, 
de midler, der er overført i 
overensstemmelse med artikel [21a] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

Or. en
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Ændringsforslag 632
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-programmerne eller -
prioriteterne finansieres af de FRO-midler, 
der udgøres af hele eller dele af tildelingen 
fra FRO til medlemsstaterne, og de midler, 
der er overført i overensstemmelse med 
artikel [21, stk. 1] i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 633
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan 
vælge at supplere dem med deres midler 
fra EFRU- og ESF+. I sådanne tilfælde 
bør disse midler indgå i den tematiske 
koncentration af EFRU og ESF+.

Or. en
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Ændringsforslag 634
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne. De kan suppleres med 
de midler, der er overført på frivillig basis i 
overensstemmelse med artikel [21a] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser]. De samlede midler 
fra EFRU og ESF+, der overføres til FRO-
prioriteten, skal mindst svare til størrelsen 
af støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

Or. en

Begrundelse

Obligatoriske overførsler fra de fattigste regioner, der er omfattet af samhørighedspolitikken, 
til dem, der er mest berørt af omstillingen, reducerer på urimelig vis budgettet for 
samhørighedspolitikken. Overførsler bør være valgfrie og deres beløb reduceret til tildelinger 
svarende til dem fra FRO.

Ændringsforslag 635
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
kan omfatte de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
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overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

overføres til FRO-prioriteten, skal i givet 
fald svare til størrelsen af støtten fra FRO 
til denne prioritet. ESF+'s andel af de 
samlede overførte midler må ikke 
overstige 20 %.

Or. en

Ændringsforslag 636
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der 
frivilligt er overført i overensstemmelse 
med artikel [21a] i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser]. 
De samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal op til tre 
gange størrelsen af støtten fra FRO til 
denne prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 637
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
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[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til 0,8 gangestørrelsen af støtten fra 
FRO til denne prioritet, men må ikke 
overstige to gange dette beløb.

Or. en

Ændringsforslag 638
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, som 
medlemsstaterne kan beslutte at overføre i 
overensstemmelse med artikel [21a] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser]. Beløbet for midler 
fra EFRU og ESF+, der skal overføres til 
FRO-prioriteten, må ikke overstige 
halvanden gang størrelsen af støtten fra 
FRO til denne prioritet

Or. en

Ændringsforslag 639
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
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hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, må ikke 
være mere end tre gange størrelsen af 
støtten fra FRO. Overførslen er frivillig og 
underlagt medlemsstaternes beslutning.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede overførselsmekanisme, der er baseret på en tilpasning af de midler, der 
stammer fra FRO, med medlemsstaternes midler (egne indtægter eller 
samhørighedsbevillinger), bør være fakultativ (i stedet for obligatorisk) for at give 
medlemsstaterne mulighed for at vurdere den bedste måde at fordele midlerne på. Derved 
undgås, at midler allerede afsat til andre væsentlige projekter, omfordeles til FRO-aktiviteter 
med deraf følgende utilsigtede konsekvenser.

Ændringsforslag 640
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men må 
ikke overstige tre gange dette beløb.

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvdelen af størrelsen af støtten 
fra FRO til denne prioritet, men må ikke 
overstige tre gange dette beløb.

Or. en



AM\1205769DA.docx 27/160 PE652.418v01-00

DA

Ændringsforslag 641
Pascal Arimont

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1 kan alle eller en del af de 
midler, der overføres fra EFRU og ESF+ 
til FRO-prioriteten, også programmeres 
for andre regioner og/eller territorier end 
dem, der er udpeget som mest negativt 
berørte områder på betingelse af, at de 
aktiviteter, der ydes støtte til, er:
– direkte knyttet til det specifikke mål for 
FRO 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 og
– anført i artikel 4, stk. 2, og
– direkte knyttet til aktiviteter, der gavner 
de identificerede mest negativt berørte 
territorier.

Or. en

Ændringsforslag 642
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fonden for Retfærdig Omstilling 
bør fungere efter samme princip for 
støtteintensitet som den, der blev vedtaget 
med Den Europæiske Investeringsbanks 
energiomstillingspakke. Støtteberettigede 
projekter, der finansieres af Fonden for 
Retfærdig Omstilling, og som bidrager til 
det specifikke mål fastsat i artikel 2, kan 
modtage op til 75 % af de relevante 
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omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Støtteintensitetsregler, der er vedtaget ved den Europæiske Investeringsbanks 
energiomstillingspakke, bør anvendes til FRO af hensyn til sammenhængen og for at gøre 
fonden mere effektiv. Dette skulle give mulighed for, at maksimumsstøtteniveauet kan svare til 
det maksimale finansieringsniveau på 75 %. Reglerne for støtteintensitet i 
samhørighedspolitikken varierer meget fra region til region i den samme medlemsstat og kan 
gøre metodologien mere tilbøjelig til at medføre utilsigtede negative konsekvenser.

Ændringsforslag 643
Raffaele Fitto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaternes midler til at 
samfinansiere de territoriale planer for 
retfærdig omstilling er udelukket fra 
underskudsberegningen i stabilitets- og 
vækstpagten.

Or. en

Ændringsforslag 644
Krzysztof Hetman

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtteberettigede projekter, der 
finansieres af Fonden for Retfærdig 
Omstilling, og som bidrager til det 
specifikke mål fastsat i artikel 2, kan 
modtage op til 80% af de relevante 
omkostninger.

Or. en
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Ændringsforslag 645
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
alle de relevante myndigheder og 
arbejdsmarkedsparter, især på lokalt og 
regionalt plan fra de pågældende territorier 
i overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser] udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet. Der skal anvendes 
objektive og gennemsigtige kriterier til at 
udpege de udvalgte områder og fastlægge 
fordelingen af midlerne mellem dem. 
Planerne for retfærdig omstilling skal 
sikre overensstemmelse med relevante 
strategiske dokumenter, navnlig "Smart 
Specialisation Strategies" (S3), fortrinsvis 
med hensyn til definition af rammerne for 
prioriteter og gennemførelsesprocesser, de 
nationale energi- og klimaplaner, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
eksisterende regionale og lokale 
strategier. 
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_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 646
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag 
II. Disse territorier er dem, der påvirkes 
mest negativt ud fra de økonomiske og 
sociale virkninger som følge af 
omstillingen, navnlig hvad angår 
forventede tab af arbejdspladser i 
produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved forordning (EU) 2016/2066 af 
21. november 2016 om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 om 
indførelse af en fælles nomenklatur for 
regionale enheder (NUTS)17. Disse 
territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

De investeringsområder og -prioriteter, 
som Kommissionen har udpeget i bilag D 
til landerapporterne 2020, bør være 
vejledende og ikke begrænse 
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medlemsstaterne i deres fremsættelse af 
forslag til områder, der er egnet til FRO-
støtte.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Begrundelse

Til korrekt udpegning af de områder, der svarer til niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
territoriale enheder skal vi bruge de seneste data, som er fastsat i Kommissionens forordning 
(EU) 2016/2066 af 21. November 2016 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale 
enheder (NUTS).

Ændringsforslag 647
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier, herunder 
kommuner samt arbejdsmarkedsparter, 
og, i givet fald, det centrale tilsynsførende 
ministerium eller andet relevant organ, 
udarbejde en eller flere territoriale planer 
for retfærdig omstilling, som dækker et 
eller flere berørte territorier, der svarer til 
niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
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arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet. De kan strække sig 
over et større område end det, der er 
direkte involveret i anlæggets eller 
industriens renovering, forudsat at deres 
forbindelse er tydeligt identificeret i selve 
planen.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Begrundelse

Baggrunden for sidste del af dette ændringsforslag er behovet for at tage højde for en mulig 
uoverensstemmelse mellem de forskellige geografiske områder, som skyldes afsmittende 
territoriale virkninger.

Ændringsforslag 648
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
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Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, samt 
regionerne i den yderste periferi som 
defineret i artikel 349 TEUF, navnlig hvad 
angår forventede tab af arbejdspladser i 
produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet. Til 
gennemførelse af deres territoriale planer 
for retfærdig omstilling afsættes 
yderligere en bevillingsramme på 30 mio. 
EUR til hver region i den yderste periferi 
på grundlag af artikel 349 TEUF.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 649
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier, som defineret ved 
partnerskabsprincippet i artikel 6 i EU-
forordning [den nye forordning om fælles 
bestemmelser], udarbejde en eller flere 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
som dækker et eller flere berørte territorier, 
der svarer til niveau 3 i den fælles 
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Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

nomenklatur for statistiske regionale 
enheder ("NUTS 3-regioner") som fastsat 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003, som ændret 
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer, behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet samt omstilling til 
alternative industrier i sektorer, hvis 
produkter påvirkes af omstillingen til 
klimaneutralitet i EU.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 650
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
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ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

De investeringsretningslinjer, som 
Kommissionen har foreslået i bilag D til 
landerapporterne 2020, bør ikke begrænse 
medlemsstaternes forslag til områder og 
prioriteter for støtte til FRO.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Begrundelse

Det bør være medlemsstaternes kompetence at identificere de regioner, de ønsker at støtte fra 
FRO. Medlemsstaterne har langt mere indgående kendskab til virkeligheden i deres regioner.

Ændringsforslag 651
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier såvel som lokale 
aktører udarbejde en eller flere territoriale 
planer for retfærdig omstilling, som 
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berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

dækker et eller flere berørte territorier, der 
svarer til niveau 3 i den fælles nomenklatur 
for statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/2014, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet. Den territoriale plan 
for retfærdig omstilling skal tilpasses 
klimaneutralitetsmålet for 2050 og de 
mellemliggende mål for 2030 og omfatte 
en konkret udfasningsplan for kul- og 
andre drivhusgasintensive aktiviteter.

_________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 652
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de regionale myndigheder, lokale 
myndigheder eller andre relevante 
myndigheder fra de pågældende territorier 
udarbejde en eller flere territoriale planer 
for retfærdig omstilling, som dækker et 



AM\1205769DA.docx 37/160 PE652.418v01-00

DA

den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

eller flere berørte territorier, der svarer til 
niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger og virkninger af territorial 
samhørighed som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet. Ligeledes skal de 
territoriale planer tage højde for 
arbejdsløshedsprocenten i de berørte 
territorier samt andre demografiske 
udfordringer, såsom affolkning.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. es

Ændringsforslag 653
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier og, bistået af Den 
Europæiske Investeringsbank, hvor dette 
er relevant for at sikre komplementaritet 
med andre søjler i mekanismen til 
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den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

retfærdig omstilling, udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 654
Maria Spyraki

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier og, med bistand fra 
EIB, hvor dette er relevant for at sikre 
komplementaritet med andre søjler i 
mekanismen til retfærdig omstilling, 
udarbejde en eller flere territoriale planer 
for retfærdig omstilling, som dækker et 
eller flere berørte territorier, der svarer til 
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Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 655
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 1, 2 
eller 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 1-
regioner", "NUTS 2-regioner" eller 
"NUTS 3-regioner") som fastsat ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1059/2003, som ændret ved 
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overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 656
Nora Mebarek

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier i overensstemmelse 
med principperne i den europæiske 
adfærdskodeks for partnerskab udarbejde 
en eller flere territoriale planer for 
retfærdig omstilling, som dækker et eller 
flere berørte territorier, der svarer til niveau 
3 i den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
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arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår tilpasningsbehov og 
forventede tab af arbejdspladser i 
produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Begrundelse

For at FRO-støtten kan være retfærdig og gennemsigtig, skal regionale, lokale og 
bymyndigheder, fagforeninger, arbejdsgivere, ngo'er og andre organer i civilsamfundet, der 
fremmer spørgsmål som social inklusion, ligestilling mellem kønnene og ikke-
forskelsbehandling inddrages i alle faser af planlægning, gennemførelse og overvågning af de 
territoriale planer for retfærdige omstilling. Desuden bør fokus for FRO's sociale mål også 
vurderes med hensyn til dekarbonisering af jobs og ikke udelukkende med hensyn nedlæggelse 
af arbejdspladser.

Ændringsforslag 657
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
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overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår behov for tilpasning, 
modernisering eller omlægning eller 
forventede tab af arbejdspladser i 
produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 658
Hannes Heide

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 

1. Medlemsstaterne skal, i fuld 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet, sammen med de 
relevante myndigheder fra de pågældende 
territorier samt arbejdsmarkedets parter 
udarbejde en eller flere territoriale planer 
for retfærdig omstilling, som dækker et 
eller flere berørte territorier, der svarer til 
niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske, 
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af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

arbejdsmarkedsmæssige og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 659
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 

1. Medlemsstaternes myndigheder 
skal sammen med de relevante partnere fra 
de pågældende territorier i henhold til 
artikel [6] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] 
udarbejde en eller flere territoriale planer 
for retfærdig omstilling, som dækker et 
eller flere berørte territorier, der svarer til 
niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
2016/206617, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske, sociale og 
miljømæssige virkninger som følge af 
omstillingen, navnlig hvad angår 
forventede tab af arbejdspladser i 
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drivhusgasintensitet. produktion og anvendelse af fossile 
brændstoffer og behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 660
Álvaro Amaro

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier, herunder de lokale 
og regionale myndigheder og relevante 
interessenter, udarbejde en eller flere 
territoriale planer for retfærdig omstilling, 
som dækker et eller flere berørte territorier, 
der svarer til niveau 3 i den fælles 
nomenklatur for statistiske regionale 
enheder ("NUTS 3-regioner") som fastsat 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003, som ændret 
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/1717, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.
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_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. pt

Ændringsforslag 661
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de lokale og regionale regeringer fra de 
pågældende territorier, og i 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet, udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede eller nylige 
tab af arbejdspladser i produktion og 
anvendelse af fossile brændstoffer og 
behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
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(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1). (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 662
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår den forventede 
tilpasning af arbejdstagere og tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en
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Ændringsforslag 663
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og alle relevante 
interessenter fra de pågældende territorier 
udarbejde en eller flere territoriale planer 
for retfærdig omstilling, som dækker et 
eller flere berørte territorier, der svarer til 
niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 664
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal i tæt 
samarbejde med de relevante myndigheder 
fra de pågældende territorier udarbejde en 
eller flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 2 
eller 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 2-
regioner" eller"NUTS 3-regioner") som 
fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003, som ændret 
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 665
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante lokale og regionale 
myndigheder fra de pågældende territorier 
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flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

udarbejde en eller flere territoriale planer 
for retfærdig omstilling, som dækker et 
eller flere berørte territorier, der svarer til 
niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. sl

Ændringsforslag 666
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante regionale og lokale 
myndigheder fra de pågældende territorier 
udarbejde en eller flere territoriale planer 
for retfærdig omstilling, som dækker et 
eller flere berørte territorier, der svarer til 
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den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

niveau 3 i den fælles nomenklatur for 
statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de arbejdsmæssige, 
økonomiske og sociale virkninger som 
følge af omstillingen, navnlig hvad angår 
tab af arbejdspladser i produktion og 
anvendelse af fossile brændstoffer og 
behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
med den højeste drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. es

Ændringsforslag 667
Katalin Cseh

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde og 
offentliggøre en eller flere territoriale 
planer for retfærdig omstilling, som 
dækker et eller flere berørte territorier, der 
svarer til niveau 3 i den fælles nomenklatur 
for statistiske regionale enheder ("NUTS 3-
regioner") som fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003, som ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
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overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 668
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 2 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 2-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
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af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Begrundelse

In line with Article 7(2)a, such plans should contain a description of the transition process at 
national level towards a climate-neutral economy, including a timeline for key transition steps 
which are consistent with the latest version of the National Energy and Climate Plan (NECP). 
It has to be noted that the preparation of the NECP is a central competence. Thus, given the 
fact that the national government leads the development of NECP projects, and has the 
benefit of the oversight of regional transformation challenges, it may materialise this 
knowledge in governing the Just Transition Plans. Given the short timeline from the onset to 
implementation of this Regulation, as well as the two-year cycles of NECPs, the most efficient 
(also time-wise) and coherent approach may be to leave the coordination of these overlapping 
processes with the central government.

Ændringsforslag 669
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 2 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 2-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
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overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 670
Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser relateret til produktion og 
anvendelse af fossile brændstoffer og 
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omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for anlæg med den 
højeste drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 671
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der påvirkes mest 
negativt ud fra de økonomiske og sociale 
virkninger som følge af omstillingen, 
navnlig hvad angår forventede tab af 
arbejdspladser i produktion og anvendelse 
af fossile brændstoffer og behovet for 
omlægning af produktionsprocesserne for 
industrianlæg med den højeste 
drivhusgasintensitet.

1. Medlemsstaterne skal sammen med 
de relevante myndigheder fra de 
pågældende territorier udarbejde en eller 
flere territoriale planer for retfærdig 
omstilling, som dækker et eller flere 
berørte territorier, der svarer til niveau 3 i 
den fælles nomenklatur for statistiske 
regionale enheder ("NUTS 3-regioner") 
som fastsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003, som 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 868/201417, eller dele heraf, i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
Disse territorier er dem, der berøres mest 
ud fra de økonomiske og sociale virkninger 
som følge af omstillingen, navnlig hvad 
angår forventede tab af arbejdspladser og 
behovet for omlægning af 
produktionsprocesserne for industrianlæg 
og transportnet med den højeste 
drivhusgasintensitet.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
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2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Or. it

Ændringsforslag 672
Pascal Arimont

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Den territoriale plan for retfærdig 
omstilling skal i høring hos partnerne. 
Den skal godkendes af 
overvågningsudvalget, inden den 
forelægges for Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 673
Pascal Arimont

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne forelægger 
overvågningsudvalget og Kommissionen 
en årlig statusrapport om gennemførelsen 
af den territoriale plan for retfærdig 
omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 674
Mathilde Androuët

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En territorial plan for retfærdig 
omstilling skal indeholde følgende 
elementer:

2. En territorial plan for retfærdig 
omstilling kan indeholde flere 
komplementære elementer, herunder:

Or. fr

Ændringsforslag 675
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- 
og klimaplan

udgår

Or. it

Ændringsforslag 676
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral og cirkulær økonomi fuldt 
baseret på meget ressource- og 
energieffektive vedvarende energikilder, 
der har som mål at nå neutrale 
drivhusgasudledninger senest i 2040, 
inklusive en detaljeret og præcis tidsplan 
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for de vigtigste omstillingstrin, herunder 
udfasningsdatoer for fossilt brændsel og 
tilhørende nedlæggelse af anlæg,som er i 
overensstemmelse med den seneste udgave 
af den nationale energi- og klimaplan og 
alle Kommissionens anbefalinger og den 
dertil knyttede langsigtede strategi

Or. en

Ændringsforslag 677
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi senest i 2040, 
herunder en tidsplan for de vigtigste 
omstillingstrin, såsom nedlukning af 
anlæg til fossilt brændsel og overordnede 
udfasningsdatoer, inklusive, hvor der 
anvendes kul, en udfasning af kul senest i 
2030,som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan og med EU's klimalov [2020/...]

Or. en

Ændringsforslag 678
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin 
med henblik på at opfylde EU's 
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seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

klimamålsætninger i 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet inden 
2050 samt en tidsplan for gradvis 
afvikling af aktiviteter, som er afhængige 
af fossil energi, som er i overensstemmelse 
med den seneste udgave af den nationale 
energi- og klimaplan

Or. fr

Ændringsforslag 679
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi senest i 2040, 
herunder en tidsplan for de vigtigste 
omstillingstrin hen imod opnåelse af 
Unionens 2030-klimamål, der er omtalt i 
artikel 2, stk. 11, i forordning (EU) 
2018/1999, herunder en juridisk bindende 
udfasningsdato, som er i 
overensstemmelse med den seneste udgave 
af den nationale energi- og klimaplan

Or. en

Ændringsforslag 680
Nora Mebarek

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin hen 
imod opnåelse af Unionens 2030-
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seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

klimamål, der er omtalt i artikel 2, stk. 11, 
i forordning (EU) 2018/1999, herunder en 
tidsplan for udfasningen af aktiviteter, der 
er afhængige af fossile brændstoffer, som 
er i overensstemmelse med den seneste 
udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

Or. en

Begrundelse

Da de territoriale planer for retfærdig omstilling skal være i overensstemmelse med de 
nationale energi- og klimaplaner, er det vigtigt at sikre, at de ikke drager fordel af en 
"windfall"-effekt ved at anvende nationale energi- og klimaplaner, der er udarbejdet i en 
tidligere kontekst, og som ikke ville have taget hensyn til EU's øgede klimaambitioner.

Ændringsforslag 681
Tom Berendsen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
gennemførelse af Unionens 2030-
klimamål, der er fastsat i artikel 2, stk. 11, 
i forordning (EU) 2018/1999 og en 
klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

Or. en

Ændringsforslag 682
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt og 
regionalt plan til en klimaneutral økonomi, 
herunder en tidsplan for de vigtigste 
omstillingstrin til gennemførelse af 
Unionens 2030-klimamål og 
klimaneutralitet senest i 2050, som er i 
overensstemmelse med den seneste udgave 
af den nationale energi- og klimaplan

Or. en

Ændringsforslag 683
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder de 
allerede udarbejdede 
overgangsforanstaltninger samt en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

Or. es

Ændringsforslag 684
Katalin Cseh

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af a) en detaljeret beskrivelse af 
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omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi senest i 2050, 
herunder en tidsplan for de vigtigste 
omstillingstrin, som er i overensstemmelse 
med den seneste udgave af den nationale 
energi- og klimaplan

Or. en

Ændringsforslag 685
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 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi senest i 2050, 
herunder en tidsplan for de vigtigste 
omstillingstrin, som er i overensstemmelse 
med den seneste udgave af den nationale 
energi- og klimaplan

Or. en

Ændringsforslag 686
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er i overensstemmelse med den 
seneste udgave af den nationale energi- og 
klimaplan

a) en beskrivelse af 
omstillingsprocessen på nationalt plan til 
en klimaneutral økonomi, herunder en 
tidsplan for de vigtigste omstillingstrin, 
som er på linje med den seneste udgave af 
den nationale energi- og klimaplan
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Or. en

Begrundelse

På den ene side er medlemsstaten forpligtet til at sende den endelige udgave af den nationale 
energi- og klimaplan til Kommissionen inden udgangen af 2019, på den anden side blev 
forslaget til FRO-forordningen offentliggjort i januar. Ændringer i den endelige udgave af 
den nationale energi- og klimaplan vil medføre forsinkelser i gennemførelsen af programmer, 
der støttes af FRO-midler.

Ændringsforslag 687
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1, herunder 
indikatorer som arbejdsløshedsprocenten, 
affolkningsindekset samt den tidligere 
indsats i territoriet for at fremme 
dekarbonisering af nøglesektorer og -
aktiviteter

Or. es

Ændringsforslag 688
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der berøres mest af den 
omstillingsproces, der er beskrevet i den 
seneste udgave af den nationale energi- 
og klimaplan, og som skal støttes af FRO i 
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overensstemmelse med stk. 1 overensstemmelse med stk. 1

Or. it

Ændringsforslag 689
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier eller økonomiske aktiviteter, der 
påvirkes mest negativt af den 
omstillingsproces, der er beskrevet i litra 
a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 690
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier og sektorer, der påvirkes mest 
negativt af den omstillingsproces, der er 
beskrevet i litra a), og som skal støttes af 
FRO i overensstemmelse med stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 691
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 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier, der påvirkes mest negativt af 
den omstillingsproces, der er beskrevet i 
litra a), og som skal støttes af FRO i 
overensstemmelse med stk. 1

b) en begrundelse for at identificere de 
territorier og sektorer, der påvirkes mest 
negativt af den omstillingsproces, der er 
beskrevet i litra a), og som skal støttes af 
FRO i overensstemmelse med stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 692
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 7 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) et klart tilsagn om en socialt 
retfærdig og lige økologisk omstilling i 
gennemførelsen af Parisaftalen

Or. es

Ændringsforslag 693
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 7 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) et klart tilsagn om at have som 
målsætning at opnå et klimaneutralt EU 
fra nu og frem til 2050 samt at nå 
reduktionsmålene for 2030

Or. es
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Ændringsforslag 694
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer og -muligheder, 
som de mest negativt påvirkede territorier 
og sektorer står over for, herunder de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, antal virksomheder, hvis 
forretning er blevet forstyrret, og forventet 
indtægtstab, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen af energi- og 
CO2-intensiv industri og landbrug, der er 
forenelig med opnåelse af 
klimaneutralitet, i overensstemmelse med 
målsætningen om at begrænse den 
globale opvarmning til under 1,5 °C, med 
omstilling væk fra anvendelse af fossile 
brændstoffer eller lukningen af 
drivhusgasintensive aktiviteter i disse 
territorier

Or. en

Begrundelse

Det foreslås at overveje at tage hensyn til indikatorer som forventet indtægtstab eller antallet 
af virksomheder, , hvis forretning er blevet forstyrret, sammen med tab af arbejdspladser, 
fordi de primære energiabsorberende sektorer typisk har et meget højt kapital til 
arbejdskraft-forhold, som kan resultere i en (relativt) lav arbejdskraftintensitet i indtægterne 
eller produktion eller merværdi.

Ændringsforslag 695
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en konsekvensvurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi

Or. en

Ændringsforslag 696
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, under 
hensyntagen til arbejdsløshedsprocenten 
og med angivelse af det potentielle antal af 
berørte job og tabte arbejdspladser, 
befolkningstæthed, affolkning i de seneste 
10 år, udviklingsbehov og behov for social 
samhørighed og målsætninger, der skal 
nås inden 2030, i forbindelse med 
omstillingen eller lukningen af 
drivhusgasintensive aktiviteter i disse 
territorier

Or. es
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Ændringsforslag 697
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen af energi- og 
CO2-intensiv industri og landbrug med 
omstilling væk fra anvendelse af fossile 
brændstoffer eller lukningen af 
drivhusgasintensive aktiviteter i disse 
territorier

Or. en

Ændringsforslag 698
Nora Mebarek

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
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aktiviteter i disse territorier aktiviteter i disse territorier i 
overensstemmelse med tidsplanen fastlagt 
for udfasningen af aktiviteter, der er 
afhængige af fossile brændstoffer

Or. en

Begrundelse

Udfasningen af aktiviteter, der er afhængige af fossile brændstoffer, og/eller den forventede 
dekarbonisering bør afspejles i fondens indhold for at sikre overvågning og sammenhæng 
mellem målene og resultaterne af interventionerne.

Ændringsforslag 699
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, risikoen for affolkning af 
de berørte regioner og udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

Or. en

Ændringsforslag 700
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
berørte territorier står over for, herunder de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, antallet af ramte 
virksomheder og af de forventede 
indkomsttab, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier 

Or. it

Ændringsforslag 701
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, antal virksomheder, hvis 
forretning er blevet forstyrret, og forventet 
indtægtstab, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

Or. en

Ændringsforslag 702
Stelios Kympouropoulos
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, potentiel indvirkning på 
statens indtægter, udviklingsbehov og de 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

Or. en

Ændringsforslag 703
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier og sektorer 
står over for, herunder de sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og bekæmpelse af energifattigdom, med 
angivelse af det potentielle antal af berørte 
job og tabte arbejdspladser, 
udviklingsbehov og målsætninger, der skal 
nås inden 2030, i forbindelse med 
omstillingen eller lukningen af 
drivhusgasintensive aktiviteter i disse 
territorier

Or. en
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Ændringsforslag 704
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, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier og 
udfordringerne med hensyn til 
energifattigdom

Or. en

Ændringsforslag 705
Álvaro Amaro

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, muligheder og behov for 
vækst og udvikling og målsætninger, der 
skal nås inden 2030, i forbindelse med 
omstillingen eller lukningen af 
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aktiviteter i disse territorier drivhusgasintensive aktiviteter i disse 
territorier

Or. pt

Ændringsforslag 706
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de 
identificerede mest negativt påvirkede 
territorier står over for, herunder de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 
målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

Or. en

Ændringsforslag 707
Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og tabte 
arbejdspladser, udviklingsbehov og 

c) en vurdering af de 
omstillingsudfordringer, som de mest 
negativt påvirkede territorier står over for, 
herunder de sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi, med angivelse af 
det potentielle antal af berørte job og/eller 
tabte arbejdspladser, udviklingsbehov og 
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målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

målsætninger, der skal nås inden 2030, i 
forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

Or. en

Ændringsforslag 708
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi og bekæmpelse af 
energifattigdom

Or. en

Ændringsforslag 709
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, demografiske, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi

Or. es

Ændringsforslag 710



PE652.418v01-00 74/160 AM\1205769DA.docx

DA

Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske, sundhedsmæssige og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi

Or. sl

Ændringsforslag 711
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af omstillingen til en 
klimaneutral økonomi

d) en beskrivelse af det forventede 
bidrag fra FRO-støtten til afhjælpning af de 
sociale, sundhedsmæssige, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af omstillingen til 
en klimaneutral økonomi

Or. en

Ændringsforslag 712
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) et klart mål for den forventede 
reduktion af drivhusgasemissioner, 
dekarbonisering, forbedring af 
energieffektiviteten eller forøget 
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anvendelse af vedvarende energi for den 
pågældende region

Or. en

Ændringsforslag 713
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 714
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer

udgår

Or. it

Ændringsforslag 715
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer

e) en vurdering af dens 
overensstemmelse med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer, når det er relevant

Or. en

Ændringsforslag 716
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer, I overensstemmelse 
med Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 240/2014 af 7. januar 
2014 om den europæiske adfærdskodeks 
for partnerskab inden for rammerne af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde

Or. en

Ændringsforslag 717
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af de 
omfattende partnerskabsaftaler, i 
overensstemmelse med princippet om 
flernivauforvaltning og en bottom up-
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ansvarlige organer tilgang, de planlagte overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer

Or. en

Ændringsforslag 718
Katalin Cseh

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer, herunder også 
muligheden for evaluering af ikke-
statslige organisationer og institutioner

Or. en

Ændringsforslag 719
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne, de planlagte 
overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer

f) en beskrivelse af de 
forvaltningsmekanismer, der består af 
partnerskabsaftalerne og en liste over de 
involverede parter, der er omtalt i stk. 3, 
de planlagte overvågnings- og 
evalueringsforanstaltninger og de 
ansvarlige organer

Or. en
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Ændringsforslag 720
Katalin Cseh

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, og deres 
forventede bidrag til at afbøde virkningerne 
af omstillingen

g)  en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, samt en 
tidsplan og deres forventede bidrag til at 
afbøde de økonomiske, sociale og 
miljømæssige virkninger af omstillingen 
på lokalt og regionalt og i givet fald 
nationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 721
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, og deres 
forventede bidrag til at afbøde virkningerne 
af omstillingen

g) en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, og deres 
forventede bidrag til at afbøde virkningerne 
af omstillingen og en costbenefitanalyse, 
der viser merværdien af investeringen

Or. en

Ændringsforslag 722
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, og deres 
forventede bidrag til at afbøde 

g) en beskrivelse af den type 
operationer, der påtænkes, og deres 
forventede bidrag til at afbøde de sociale, 
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virkningerne af omstillingen økonomiske, energisikkerhedsmæssige og 
miljømæssige virkninger af omstillingen

Or. en

Ændringsforslag 723
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over 
sådanne operationer og virksomheder og 
en begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det 
forventede tab af arbejdspladser vil 
overstige det forventede antal job, der 
skabes uden investeringen

udgår

Or. en

Begrundelse

Store virksomheder er de største arbejdsgivere i de økonomiske omstillingssektorer. Der bør 
ikke være nogen forpligtelse til at opstille en udtømmende liste over operationer og 
virksomheder, bortset fra SMV'er, i de territoriale planer for retfærdig omstilling. Behovene i 
de berørte regioner ændrer sig hele tiden, og det er umuligt at dække dem på forhånd. Enhver 
ændring af de territoriale planer for retfærdig omstilling medfører en ekstra administrativ 
byrde, som bør fjernes ved at give større fleksibilitet.

Ændringsforslag 724
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 

udgår
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SMV'er, en udtømmende liste over 
sådanne operationer og virksomheder og 
en begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det 
forventede tab af arbejdspladser vil 
overstige det forventede antal job, der 
skabes uden investeringen

Or. en

Ændringsforslag 725
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over 
sådanne operationer og virksomheder og 
en begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det 
forventede tab af arbejdspladser vil 
overstige det forventede antal job, der 
skabes uden investeringen

udgår

Or. en

Begrundelse

The wording about 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. There should be no obligation to state an exhaustive list of operations 
and enterprises other than SMEs in the territorial just transition plans. Behovene i de berørte 
regioner ændrer sig hele tiden, og det er umuligt at dække dem på forhånd. Any change in the 
territorial just transition plans brings additional administrative burdens, which should be 
eliminated by allowing for more flexibility.

Ændringsforslag 726
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det 
forventede tab af arbejdspladser vil 
overstige det forventede antal job, der 
skabes uden investeringen

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
mikrovirksomheder og SMV'er, en 
udtømmende liste over sådanne operationer 
og virksomheder

Or. it

Ændringsforslag 727
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over 
sådanne operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser vil overstige det 
forventede antal job, der skabes uden 
investeringen

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en liste over sådanne operationer 
og virksomheder og en begrundelse for 
nødvendigheden af en sådan støtte ved 
hjælp af en mangelanalyse, der viser, at det 
forventede tab af arbejdspladser vil 
overstige det forventede antal job, der 
skabes uden investeringen listen over de 
operationer og virksomheder, der skal 
støttes, kan ajourføres i forbindelse med 
midtvejsrevisionen

Or. en

Ændringsforslag 728
Pascal Arimont
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser vil overstige det 
forventede antal job, der skabes uden 
investeringen

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser vil overstige det 
forventede antal job, der skabes uden 
investeringen, der kan vises ved en 
mangelanalyse og costbenefitanalyse,

Or. en

Ændringsforslag 729
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over 
sådanne operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser vil overstige det 
forventede antal job, der skabes uden 
investeringen

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en vejledende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og en 
begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser vil overstige det 
forventede antal job, der skabes uden 
investeringen

Or. en

Ændringsforslag 730
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en udtømmende liste over 
sådanne operationer og virksomheder og 
en begrundelse for nødvendigheden af en 
sådan støtte ved hjælp af en 
mangelanalyse, der viser, at det forventede 
tab af arbejdspladser vil overstige det 
forventede antal job, der skabes uden 
investeringen

h) hvis der ydes støtte til produktive 
investeringer i andre virksomheder end 
SMV'er, en liste over sådanne 
virksomheder og en begrundelse for 
nødvendigheden af en sådan støtte, der 
viser nødvendigheden af at beskytte et 
antal arbejdspladser

Or. en

Ændringsforslag 731
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, 
der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF, en udtømmende liste over 
operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og medfører en væsentlig reduktion af 
drivhusgasemissioner, der ligger langt 
under de relevante benchmarks, der er 
fastsat for gratistildeling i henhold til 
direktiv 2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 732
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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 7 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, 
der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF, en udtømmende liste over 
operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og medfører en væsentlig reduktion af 
drivhusgasemissioner, der ligger langt 
under de relevante benchmarks, der er 
fastsat for gratistildeling i henhold til 
direktiv 2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 733
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, 
der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF, en udtømmende liste over 
operationer, der skal støttes, og en 
begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og medfører en væsentlig reduktion af 
drivhusgasemissioner, der ligger langt 
under de relevante benchmarks, der er 
fastsat for gratistildeling i henhold til 

udgår
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direktiv 2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

Or. en

Ændringsforslag 734
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi og medfører en 
væsentlig reduktion af 
drivhusgasemissioner, der ligger langt 
under de relevante benchmarks, der er 
fastsat for gratistildeling i henhold til 
direktiv 2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en vejledende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til de relevante benchmarks, der er 
fastsat for gratistildeling i henhold til 
direktiv 2003/87/EF

Or. it

Ændringsforslag 735
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
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en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

en begrundelse for, at de bidrager til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
forudsat at de er nødvendige for at beskytte 
et antal arbejdspladser

Or. en

Ændringsforslag 736
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

i) hvis der ydes støtte til investeringer 
med henblik på at opnå en reduktion af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der 
er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
en vejledende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og medfører en væsentlig 
reduktion af drivhusgasemissioner, der 
ligger langt under de relevante 
benchmarks, der er fastsat for 
gratistildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal arbejdspladser

Or. en

Ændringsforslag 737
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra i a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) hvis der ydes støtte til investeringer 
i transportinfrastruktur, en liste over 
sådanne operationer samt 
konsekvensanalysen, der dokumenterer 
niveauet af de foretagne investeringer 
samt det forventede antal arbejdspladser, 
som vil blive skabt som følge af den 
anlagte infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 738
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) hvis støtte ydes i en 
overgangsperiode til gennemførelse af 
teknologier til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, en analyse, som 
dokumenterer de fordele, der opnås som 
følge af de bevarede arbejdspladser set i 
forhold til emissionsreduktionen

Or. en

Ændringsforslag 739
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) synergier og komplementaritet med 
andre EU-programmer og -søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling for at 
imødekomme identificerede 
udviklingsbehov.

j) synergier og komplementaritet med 
andre EU-programmer, og også 
sammenhæng med søjlerne i mekanismen 
for retfærdig omstilling for at 
imødekomme identificerede 
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udviklingsbehov og lette en problemfri 
finansiering af nye bæredygtige 
energisystemer, der strækker sig ud over 
det territorium, der er omfattet af planen.

Or. en

Ændringsforslag 740
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 7 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) synergier og komplementaritet med 
andre EU-programmer og -søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling for at 
imødekomme identificerede 
udviklingsbehov.

j) synergier og komplementaritet med 
andre EU-programmer og -søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling og 
med finansieringsmulighederne under 
Invest EU og moderniseringsfonden for at 
imødekomme identificerede 
udviklingsbehov.

Or. en

Ændringsforslag 741
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) synergier og komplementaritet med 
andre EU-programmer og -søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling for at 
imødekomme identificerede 
udviklingsbehov.

j) 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.

Or. en
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Ændringsforslag 742
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) synergier og komplementaritet med 
andre EU-programmer og -søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling for at 
imødekomme identificerede 
udviklingsbehov.

j) synergier og komplementaritet med 
andre EU-programmer og -søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling for at 
imødekomme identificerede 
investeringsbehov.

Or. en

Ændringsforslag 743
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) synergier og komplementaritet med 
andre EU-programmer og -søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling for 
at imødekomme identificerede 
udviklingsbehov.

j) synergier og komplementaritet med 
andre relevante EU-programmer for at 
imødekomme identificerede 
udviklingsbehov.

Or. en

Ændringsforslag 744
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 7 - stk. 2 - litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) synergier og komplementaritet 
med planlagt støtte fra de andre søjler i 
den retfærdige omstillingsmekanisme
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Or. en

Ændringsforslag 745
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 7 - stk. 2 - litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) synergier og komplementaritet 
med planlagt støtte fra de andre søjler i 
den retfærdige omstillingsmekanisme

Or. en

Ændringsforslag 746
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vedrørende investeringer under litra h) 
og i), kun dem, der kan støttes, og som er 
omfattet af en territorial plan for 
retfærdig omstilling, der er godkendt af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 747
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
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[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser]. De 
forvaltningsmyndigheder, der 
gennemfører FRO, samordner med de 
gennemførelsespartnerne og 
finansieringspartnerne under de andre 
søjler i mekanismen for retfærdig 
omstilling, alt efter hvad der er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 748
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling sikrer 
medlemsstaterne meningsfuld , 
inkluderende og tilgængelig deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundets organisationer og andre 
relevante partnere i overensstemmelse med 
artikel [6] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 749
Maria Spyraki

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
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om fælles bestemmelser]. om fælles bestemmelser] og, i det omfang 
det er relevant for dens rolle i henhold til 
søjlerne i mekanismen til retfærdig 
omstilling, også EIB-gruppen.

Or. en

Ændringsforslag 750
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

3. Ved udarbejdelsen , 
gennemførelsen og overvågningen af 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
inddrages de relevante partnere i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], navnlig 
repræsentanterne for de lokale og 
regionale regeringer, hvor de vil blive 
gennemført.

Or. en

Ændringsforslag 751
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere i overensstemmelse med artikel 
[6] i forordning (EU) [den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

3. Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af territoriale planer for 
retfærdig omstilling inddrages de relevante 
partnere, og der iværksættes en 
systematisk og struktureret høring af 
interessenter i overensstemmelse med 
artikel [6] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].
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Or. it

Ændringsforslag 752
Maria Spyraki

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De forvaltningsmyndigheder, der 
gennemfører FRO, samordner med de 
gennemførelsespartnerne og 
finansieringspartnerne under de andre 
søjler i mekanismen for retfærdig 
omstilling, alt efter hvad der er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 753
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder. De skal også indeholde 
oplysninger om andre søjler i 
mekanismen til retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 754
Franc Bogovič
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, relevante strategier for 
intelligente landsbyer og intelligente byer, 
de nationale energi- og klimaplaner og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder.

Or. sl

Ændringsforslag 755
Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, herunder ligestilling 
mellem kønnene.

Or. en

Ændringsforslag 756
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1



AM\1205769DA.docx 95/160 PE652.418v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
relevante territoriale strategier, der er 
omhandlet i artikel [23] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser], med relevante strategier for 
intelligent specialisering, de nationale 
energi- og klimaplaner og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 757
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
territoriale strategier, der er omhandlet i 
artikel [23] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser], med 
relevante strategier for intelligent 
specialisering, de nationale energi- og 
klimaplaner og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Territoriale planer for retfærdig omstilling 
skal være i overensstemmelse med de 
relevante territoriale strategier, der er 
omhandlet i artikel [23] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser], med relevante strategier for 
intelligent specialisering, de nationale 
energi- og klimaplaner og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 758
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis revisionen af en national energi- og 
klimaplan i henhold til artikel 14 i 

udgår
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forordning (EU) 2018/1999 kræver en 
revision af en territorial plan for 
retfærdig omstilling, foretages denne 
revision som led i midtvejsgennemgangen 
i overensstemmelse med artikel 14 i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 759
Katalin Cseh

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis revisionen af en national energi- og 
klimaplan i henhold til artikel 14 i 
forordning (EU) 2018/1999 kræver en 
revision af en territorial plan for retfærdig 
omstilling, foretages denne revision som 
led i midtvejsgennemgangen i 
overensstemmelse med artikel 14 i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

Hvis revisionen af en national energi- og 
klimaplan i henhold til artikel 14 i 
forordning (EU) 2018/1999 kræver en 
revision af en territorial plan for retfærdig 
omstilling, foretages denne revision som 
led i midtvejsgennemgangen i 
overensstemmelse med artikel 14 i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser]. Territoriale planer 
for retfærdig omstilling og 
korrespondance mellem medlemsstaternes 
myndigheder og Kommissionen 
vedrørende disse planer skal være 
offentligt tilgængelige. 

Or. en

Ændringsforslag 760
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis revisionen af en national energi- og En revision af den territoriale plan for 
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klimaplan i henhold til artikel 14 i 
forordning (EU) 2018/1999 kræver en 
revision af en territorial plan for 
retfærdig omstilling, foretages denne 
revision som led i midtvejsgennemgangen 
i overensstemmelse med artikel 14 i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

retfærdig omstilling kan kun finde sted, 
hvis den er behørigt begrundet, herunder 
revisionen af en national energi- og 
klimaplan.

Or. it

Ændringsforslag 761
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis revisionen af en national energi- og 
klimaplan i henhold til artikel 14 i 
forordning (EU) 2018/1999 kræver en 
revision af en territorial plan for 
retfærdig omstilling, foretages denne 
revision som led i midtvejsgennemgangen 
i overensstemmelse med artikel 14 i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser].

Der kan i behørigt begrundede tilfælde 
udføres en revision af den territoriale 
plan for retfærdig omstilling, herunder i 
tilfælde af revision af en national energi- 
og klimaplan

Or. en

Begrundelse

Hvis der er gode og berettigede grunde til at ændre en territorial plan for retfærdig 
omstilling, mener vi ikke, at det er hensigtsmæssigt at henvise til en enkelt mulig frist for 
revisionen af dem, nemlig i forbindelse med midtvejsevalueringen.

Ændringsforslag 762
Maria Spyraki

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)



PE652.418v01-00 98/160 AM\1205769DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De skal også give oplysninger om andre 
søjler i mekanismen til retfærdig 
omstilling.på en måde, der er reguleret i 
de respektive retsgrundlag.

Or. en

Ændringsforslag 763
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. En territorial plan for retfærdig 
omstilling skal være i overensstemmelse 
med målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og bremse og vende 
tabet af biodiversitet inden 2030. 
Investeringer i henhold til planen må ikke 
føre til miljøskadelige 
indlåsningsvirkninger, navnlig 
kulstofintensive indlåsningsvirkninger. 
Planen skal give mulighed for yderligere 
at styrke den modstandsdygtige lokale 
økonomi, de lokale forsyningskæder og 
flytningsindsatsen.

Or. en

Ændringsforslag 764
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Hvis medlemsstaterne ønsker at 
gøre brug af muligheden for at modtage 
støtte under søjle 2 eller 3 i mekanismen 
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for retfærdig omstilling, skal den 
territoriale plan for retfærdig omstilling 
angive de sektorer og områder, der 
påtænkes støttet under disse søjler.

Or. en

Ændringsforslag 765
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Hvis medlemsstaterne ønsker at 
gøre brug af muligheden for at modtage 
støtte under søjle 2 eller 3 i mekanismen 
for retfærdig omstilling, skal den 
territoriale plan for retfærdig omstilling 
angive de sektorer og områder, der 
påtænkes støttet under disse søjler.

Or. en

Ændringsforslag 766
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. De territoriale planer for retfærdig 
omstilling skal udelukke enhver 
investering i enhver infrastruktur eller 
anvendelse i forbindelse med fossile 
brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 767
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Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Overvågningsudvalget gennemgår 
mindst en gang om året de fremskridt, der 
er gjort med gennemførelsen af de 
territoriale planer for retfærdig 
omstilling, der er udarbejdet for de 
identificerede områder omfattet af 
programmet.

Or. en

Ændringsforslag 768
Hannes Heide

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Nødindsatsordning

I tilfælde af begivenheder i forbindelse 
med omstillingen til en klimaneutral 
økonomi, som har kortsigtede og negative 
konsekvenser for arbejdstagerne på et 
hvilket som helst territorium i en 
medlemsstat, kan den pågældende 
medlemsstat anmode om at aktivere en 
nødindsatsordning. Medlemsstaten skal 
forklare, hvorfor en støtte fra FRO til 
aktiviteter, der er i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 2, og som er direkte knyttet 
til dens specifikke mål, jf. artikel 2, er 
berettiget for at afbøde de kortsigtede og 
negative virkninger for arbejdstagere. 
Kommissionen behandler anmodningen 
under behørig hensyntagen til dens 
hastende karakter.

Or. en
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Ændringsforslag 769
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Partnerskab

I overensstemmelse med [artikel 6] i 
forordning (EU) ...[... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser]] og med 
delegeret forordning (EU) nr. 240/2014 
sikrer hver medlemsstat, at 
arbejdsmarkedets parter og det 
organiserede civilsamfund og andre 
relevante eller repræsentative 
organisationer deltager i 
programmeringen og gennemførelsen af 
foranstaltninger, der støttes af FRO. 
Denne meningsfulde deltagelse skal være 
omfattende og tilgængelig for alle. 

Or. en

Ændringsforslag 770
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der fastsættes fælles output- og 
resultatindikatorer, jf. bilag III, og, hvor 
dette er behørigt begrundet i den 
territoriale plan for retfærdig omstilling, 
programspecifikke output- og 
resultatindikatorer i overensstemmelse med 
[artikel 12, stk. 1, andet afsnit, litra a)], 
[artikel 17, stk. 3, litra d), nr. ii)], og 
[artikel 37, stk. 2, litra b),] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 

1. Der fastsættes relevante fælles 
output- og resultatindikatorer, jf. bilag III, 
og, hvor dette er behørigt begrundet i den 
territoriale plan for retfærdig omstilling, 
programspecifikke output- og 
resultatindikatorer i overensstemmelse med 
[artikel 12, stk. 1, andet afsnit, litra a)], 
[artikel 17, stk. 3, litra d), nr. ii)], og 
[artikel 37, stk. 2, litra b),] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
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bestemmelser]. bestemmelser].

Or. en

Begrundelse

Vi foreslår, at indikatorforordningerne tilpasses dem, der er fastsat i forslaget til 
forordningen om EFRU/CF og ESF.

Ændringsforslag 771
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt 
af Kommissionen.

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative.

Or. en

Begrundelse

Efter vores mening bør målene ikke "fastfryses" efter midtvejsevalueringen. Perioden mellem 
midtvejsevalueringen og 2029 (målene er fastsat for 2029) er for lang til, at holde disse 
vigtige elementer i OP "frosne".

Ændringsforslag 772
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
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2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt 
af Kommissionen.

2024 og målene for 2029 er kumulative.

Or. en

Ændringsforslag 773
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, Tsvetelina 
Penkova, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Kun under særlige og berettigede 
omstændigheder må målene revideres, 
efter at den anmodning om 
programændring, der er indgivet i henhold 
til artikel [14, stk. 2,] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 774
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
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2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres i perioden, der 
starter 12 måneder, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 775
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2025 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

Or. it

Ændringsforslag 776
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2024 og målene for 2029 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 

2. For outputindikatorer sættes 
referencescenarierne til nul. Delmålene for 
2025 og målene for 2030 er kumulative. 
Målene må ikke revideres, efter at den 
anmodning om programændring, der er 
indgivet i henhold til artikel [14, stk. 2,] i 
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forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], er blevet godkendt af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 777
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en FRO-prioritet støtter de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 
2, litra h), i) eller j), indberettes data 
vedrørende indikatorerne for deltagere kun, 
hvis alle data vedrørende den pågældende 
deltager, som kræves i henhold til bilag III, 
er tilgængelige.

3. Hvis en FRO-prioritet støtter de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 
2, litra h), i) eller j), indberettes data 
vedrørende output-indikatorerne for 
deltagere kun, hvis alle data vedrørende 
den pågældende deltager, som kræves i 
henhold til bilag III, er tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 778
Tonino Picula

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en FRO-prioritet støtter de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 
2, litra h), i) eller j), indberettes data 
vedrørende indikatorerne for deltagere kun, 
hvis alle data vedrørende den pågældende 
deltager, som kræves i henhold til bilag III, 
er tilgængelige.

3. Hvis en FRO-prioritet støtter de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 
2, litra d), h), i) eller j), indberettes data 
vedrørende indikatorerne for deltagere kun, 
hvis alle data vedrørende den pågældende 
deltager, som kræves i henhold til bilag III, 
er tilgængelige.

Or. en
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Ændringsforslag 779
Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Kønsopdelte indikatorer skal også 
være tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 780
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10 med 
henblik på at ændre bilag III for at 
foretage de nødvendige tilpasninger af 
listen over de indikatorer, der skal 
anvendes.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 781
Simone Schmiedtbauer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10 med 
henblik på at ændre bilag III for at 
foretage de nødvendige tilpasninger af 
listen over de indikatorer, der skal 

udgår
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anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 782
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10 med 
henblik på at ændre bilag III for at 
foretage de nødvendige tilpasninger af 
listen over de indikatorer, der skal 
anvendes.

udgår

Or. en

Begrundelse

Indikatorer er væsentlige elementer i denne forordning, og vi mener derfor ikke, at delegerede 
retsakter til justering heraf er hensigtsmæssige.

Ændringsforslag 783
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10 med 
henblik på at ændre bilag III for at 
foretage de nødvendige tilpasninger af 
listen over de indikatorer, der skal 
anvendes.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Et lignende forslag blev fremsat i udkastet til EFRU/CF-forordningen, og efter en grundig 
debat blev vi enige om, at det kunne føre til for mange hindringer i forbindelse med 
gennemførelsen, så dette forslag udgår.

Ændringsforslag 784
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Denne artikel anvendes i fuld 
overensstemmelse med EU-retten og 
national lovgivning om databeskyttelse og 
med forbehold af bestemmelserne i 
forordning (EU).../...[den nye forordning 
om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 785
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 a
1. Der skal under Europa-Kommissionens 
tilsyn og direkte forvaltning oprettes en 
"platform for retfærdig omstilling" (i det 
følgende benævnt "platformen"), som 
skal muliggøre bilateral og multilateral 
udveksling af erfaringer om indhøstede 
erfaringer og bedste praksis på tværs af 
alle berørte sektorer.
2. Platformen skal bestå af to dele:
a) tekniske arbejdsgrupper, der tager 
konkrete udfordringer op i de berørte 
regioner og letter udvekslingen af 
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erfaringer og bedste praksis med hensyn 
til udarbejdelse af territoriale planer for 
retfærdig omstilling og individuelle 
operationer. De tekniske arbejdsgrupper 
nedsættes i overensstemmelse med FRO's 
operationelle behov under hensyntagen til 
sektordækningen af de støttede 
foranstaltninger.
De tekniske arbejdsgrupper skal arbejde 
tæt sammen med InvestEU-
rådgivningscenter, der oprettes i 
overensstemmelse med [artikel 20] i 
forordning (EU) [nyt InvestEU-program] 
og relevante tjenester i Den Europæiske 
Investeringsbank.
b) Et årligt forum for regioner under 
retfærdig omstilling (i det følgende 
benævnt "forummet"), der er organiseret 
i samarbejde med Regionsudvalget. 
Forummet skal gøre det muligt at 
koordinere de politiske retningslinjer og 
gennemføre dem i de tekniske 
arbejdsgruppers operationelle aktiviteter.
3. Kommissionen fastlægger de nærmere 
bestemmelser om platformens 
forvaltningsmekanismer, medlemmer, 
drift og budget. Europa-Parlamentet bør 
regelmæssigt informeres om hvert forums 
konklusioner og om de næste skridt, der 
skal tages.
4. Platformens driftsomkostninger dækkes 
af de tekniske bistandsmidler, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, tredje afsnit.

Or. en

Begrundelse

Der bør udarbejdes praktiske bestemmelser om oprettelse af en "platform for retfærdig 
omstilling" for at skabe større klarhed om dens mål og funktion.

Ændringsforslag 786
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial
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Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
1. Der oprettes en platform for retfærdig 
omstilling (i det følgende "platformen") 
under overvågning og direkte 
administration af Kommissionen, og 
denne skal muliggøre bilateral og 
multilateral udveksling af erfaringer og 
bedste praksis i alle berørte sektorer.
2. Platformen indeholder to sektioner:
a) tekniske arbejdsgrupper, der håndterer 
konkrete udfordringer i de berørte 
regioner og fremmer udveksling af 
erfaring og bedste praksis med hensyn til 
udarbejdelsen af territoriale planer for en 
retfærdig omstilling samt til de forskellige 
operationer. De tekniske arbejdsgrupper 
nedsættes på baggrund af FRO's 
operative behov under hensyntagen til den 
sektorielle dækning af de støttede 
operationer. De tekniske arbejdsgrupper 
samarbejder tæt med InvestEu's 
rådgivningscenter, der oprettes i 
overensstemmelse med artikel 20 i 
forordning (EU) [nyt InvestEU-program] 
og Den Europæiske Investeringsbanks 
beføjelser.
b) et årligt forum for regionerne omfattet 
af en retfærdig omstilling (i det følgende 
"forummet"), der arrangeres i fællesskab 
med Det Europæiske Regionsudvalg. 
Forummet giver mulighed for at 
koordinere de politiske retningslinjer og 
omsætte disse til de tekniske 
arbejdsgruppers operative aktiviteter.
3. Kommissionen fastsætter de mere 
detaljerede bestemmelser vedrørende 
platformens styreform, sammensætning, 
funktion og budget.
4. Driftsomkostningerne til platformen 
dækkes af de midler til teknisk bistand, 
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der er omfattet af artikel 3, stk. 2, tredje 
afsnit.

Or. es

Ændringsforslag 787
Lena Düpont, Pascal Arimont, Christian Doleschal

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 a
1. Der oprettes en platform for retfærdig 
omstilling (herefter "platformen"), som er 
underlagt Kommissionen og forvaltes 
direkte af denne, og som skal skabe 
mulighed for bilateral og multilateral 
udveksling af viden og egnede metoder i 
alle berørte sektorer.
2. Platformen består af to dele:
a) tekniske arbejdsgrupper, som 
behandler konkrete udfordringer i de 
berørte regioner og skaber mulighed for 
udveksling af erfaringer og egnede 
metoder i forbindelse med udarbejdelsen 
af territoriale planer for retfærdig 
omstilling samt enkeltprojekter. De 
tekniske arbejdsgrupper, som også bør 
omfatte lokale og regionale territoriale 
samfund, nedsættes alt efter FRO's 
operative behov og under hensyntagen til, 
at de sektorer, der er berørt af de støttede 
projekter, skal være dækket.
b) et årligt forum for regionerne for en 
retfærdig omstilling (herefter 
"forummet"), som organiseres i 
samarbejde med Det Europæiske 
Regionsudvalg. Forummet skaber 
mulighed for at koordinere de politiske 
retningslinjer og deres gennemførelse i de 
tekniske arbejdsgruppers operative 
aktiviteter.
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3. Kommissionen fastsætter de nærmere 
bestemmelser for platformens 
styringsmekanismer, sammensætning, 
drift og budget.
4. Platformens drift finansieres med 
midler til teknisk bistand som omhandlet i 
artikel 3, stk. 2, tredje afsnit.

Or. de

Ændringsforslag 788
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Finansielle korrektioner

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, 
kan den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i 
forhold til resultaterne.

Or. it

Ændringsforslag 789
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 9 udgår
Finansielle korrektioner

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, 
kan den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i 
forhold til resultaterne.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse genindfører, ligesom i 2014-2020-perspektivet, økonomiske sanktioner 
for manglende gennemførelse af programindikatorer. Denne tilgang er uberettiget inden for 
den aktuelle forordning om fælles bestemmelser. Denne bestemmelse er også ubegribeligt 
restriktiv – den giver Kommissionen mulighed for at indføre en finansiel korrektion efter 
afslutningen af perioden for støtteberettigelse for alle indikatorer, der er defineret i 
programmet, herunder output- og resultatindikatorer. Hvis det ikke er muligt at slette hele 
artikel 9, er det berettiget at slette i det mindste "resultatindikatorer".

Ændringsforslag 790
Tonino Picula

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Finansielle korrektioner

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, 
kan den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
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[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i 
forhold til resultaterne.

Or. en

Begrundelse

Denne specifikke forpligtelse går ud over anvendelsesområdet for regler, der gælder for alle 
andre midler under forordningen om fælles bestemmelser, og indfører ekstra forpligtelser for 
FRO. Endvidere er der for de operationelle programmer for 2021-2027 opgivet en 
performancevaluering med finansielle konsekvenser baseret på indikatorer.

Ændringsforslag 791
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i 
forhold til resultaterne.

På grundlag af programmets endelige 
performancerapport kan Kommissionen 
foretage finansielle korrektioner i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 792
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, 
herunder indikatorer vedrørende 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner 
med henblik på nulemissionsmålet for 
2050 og de mellemliggende mål for 
2030,kan den foretage finansielle 
korrektioner i henhold til artikel [98] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser] ved at reducere 
støtten fra FRO til den pågældende 
prioritet i forhold til resultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 793
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der slet 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, bør 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 794
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Vlad-Marius Botoş

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 50 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 795
Tom Berendsen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 75% af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 796
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 
resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for et eller flere output for FRO-
midlerne, kan den foretage finansielle 
korrektioner i henhold til artikel [98] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser] ved at reducere 
støtten fra FRO til den pågældende 
prioritet i forhold til resultaterne.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse genindfører, ligesom i 2014-2020-perspektivet, økonomiske sanktioner 
for manglende gennemførelse af programindikatorer. Denne tilgang er uberettiget inden for 
den aktuelle forordning om fælles bestemmelser. Denne bestemmelse er også ubegribeligt 
restriktiv – den giver Kommissionen mulighed for at indføre en finansiel korrektion efter 
afslutningen af perioden for støtteberettigelse for alle indikatorer, der er defineret i 
programmet, herunder output- og resultatindikatorer.

Ændringsforslag 797
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere output- eller 

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af programmets endelige 
performancerapport konkluderer, at der 
ikke er opnået mindst 65 % af det fastsatte 
mål for en eller flere outputindikatorer for 
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resultatindikatorer for FRO-midlerne, kan 
den foretage finansielle korrektioner i 
henhold til artikel [98] i forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser] ved at reducere støtten fra 
FRO til den pågældende prioritet i forhold 
til resultaterne.

FRO-midlerne, kan den foretage finansielle 
korrektioner i henhold til artikel [98] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser] ved at reducere 
støtten fra FRO til den pågældende 
prioritet i forhold til resultaterne.

Or. es

Ændringsforslag 798
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel 
García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen foretager en 
midtvejsevaluering, som skal evaluere 
reduktionen af drivhusgasemissionerne i 
forhold til målet for nulemissioner for 
2050 og mellemliggende mål for 2030 som 
defineret i planen for retfærdig omstilling. 
Væsentlig ikke-overholdelse af de mål, 
der er fastlagt i planen for retfærdig 
omstilling, indebærer finansielle 
korrektioner i forhold til resultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 799
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansielle korrektioner må ikke 
anvendes, hvor manglende opfyldelse af 
målsætninger skyldes virkningen af 
samfundsøkonomiske eller miljømæssige 
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faktorer, væsentlige ændringer i de 
økonomiske eller miljømæssige forhold i 
den berørte medlemsstat eller som følge af 
force majeure, der påvirker 
gennemførelsen af de pågældende 
prioriteter betydeligt.

Or. en

Ændringsforslag 800
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].
3. Den i artikel 8, stk. 4, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
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aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 4, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Begrundelse

Artikel 10 udgår som følge af at artikel 8, stk. 4, udgår.

Ændringsforslag 801
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].
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3. Den i artikel 8, stk. 4, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 4, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. it

Ændringsforslag 802
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 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 803
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, tillægges Kommissionen på 
ubestemt tid fra [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 804
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 8, stk. 4, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 

3. Den i artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
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senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 805
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 8, stk. 4, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 806
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, 
lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedsparter og alle relevante 
interessenter i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
om bedre lovgivning af 13. april 2016.
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Or. en

Ændringsforslag 807
Erik Bergkvist

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 8, stk. 4, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 808
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 8, stk. 4, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 3, stk. 3, og artikel 8, 
stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
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Parlamentets eller Rådets initiativ. måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 809
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 a
Medlemsstaterne er omfattet af en 
omstillingsperiode indtil... [et år fra 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden] til udarbejdelse og 
vedtagelse af de territoriale planer for 
retfærdig omstilling. Alle medlemsstater 
er fuldt ud berettiget til støtte i henhold til 
denne forordning i omstillingsperioden, 
og Kommissionen tager ikke hensyn 
hertil, når den overvejer afgørelser om 
frigørelse eller tab af finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 810
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver medlemsstat fastsættes 
finansieringsrammen i overensstemmelse 
med følgende trin:

For hver medlemsstat fastsættes 
finansieringsrammen i overensstemmelse 
med følgende trin:

I. Et beløb på 6,5 mia. EUR fra Fonden 
for Retfærdig Omstillings midler fordeles 
på følgende måde blandt 
medlemsstaterne:



PE652.418v01-00 126/160 AM\1205769DA.docx

DA

Or. en

Begrundelse

Størstedelen af FRO's midler, 6,5 mia. EUR, bør fordeles i henhold til den af Kommissionen 
foreslåede beregningsmetode. Det resterende beløb på 1 mia. EUR bør dog tildeles de 
medlemsstater, der inden 2017 var de første til at opnå en væsentlig reducering af deres 
drivhusgasemissioner på mindst 30 % og derved overgik EU's mål for 2020 på 20 % med 
150 %.

Ændringsforslag 811
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hver medlemsstats andel beregnes 
som den vægtede sum af andelene fastlagt 
på grundlag af følgende kriterier, der 
vægtes som anført:

a) Hver medlemsstats andel beregnes 
som den vægtede sum af andelene fastlagt 
på grundlag af følgende kriterier, der 
vægtes som anført:

II. Det resterende beløb på 1 mia. EUR 
fra Fonden for Retfærdig Omstillings 
midler bør anvendes som en 
kompensationsmekanisme til de 
medlemsstater, der, baseret på deres 
nationale opgørelser, opnåede en 
bruttoreduktion i deres 
drivhusgasemissioner på mindst 30 % 
inden 2017 set i forhold til 
emissionsniveauerne i 1990 og derved 
overgik EU's 2020-mål for reduktion af 
emissioner med mindst 150 %. Beløbet på 
1 mia. EUR skal fordeles blandt disse 
medlemsstater på grundlag af andelen af 
deres bruttodrivhusgasemissioner i 2017. 

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag tager ikke højde for de tidligere gjorte tiltag for at nedbringe 
emissioner, og tildeler derfor en lavere andel af midlerne til de medlemsstater, der var først 
til at nå målet. Det nuværende ændringsforslag sigter mod at genskabe balancen mellem dette 
temmelig uretfærdige træk ved forslaget. Kompensationsmekanismen ville tildele yderligere 
midler til ni medlemsstater, hvoraf de otte er blandt de fattigste i EU. Det skal bemærkes, at 
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Polens tildeling i henhold til den nuværende ændring vil blive fastholdt på højst 2 mia. EUR i 
overensstemmelse med bilag I, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hver medlemsstats andel beregnes 
som den vægtede sum af andelene fastlagt 
på grundlag af følgende kriterier, der 
vægtes som anført:

a) Hver medlemsstats andel beregnes 
som den vægtede sum af andelene fastlagt 
på grundlag af følgende kriterier, der 
beregnes som et gennemsnit for perioden 
2015-2017 og vægtes som anført:

Or. en

Ændringsforslag 813
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke 
overskrides i nogen regioner på NUTS 2-
niveau i en given medlemsstat, tages der 
hensyn til drivhusgasemissionerne fra 
industrianlæg i den NUTS 2-region med 
den højeste kulstofintensitet (vægtning 
49 %)

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg og energiproducerende 
anlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg og energiproducerende 
anlægsom indberettet af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 7 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
166/200628 og bruttoværditilvæksten i 
industrien — overstiger EU-27-
gennemsnittet med en faktor svarende til 
dette gennemsnit. Hvis dette niveau ikke 
overskrides i nogen regioner på NUTS 2-
niveau i en given medlemsstat, tages der 
hensyn til drivhusgasemissionerne fra 
industrianlæg og energiproducerende 
anlæg i den NUTS 2-region med den 
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højeste kulstofintensitet (vægtning 49 %)

_________________ _________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 814
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49 %)

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 25 %)

_________________ _________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
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(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1). (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. es

Ændringsforslag 815
Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49 %)

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 39 %)

_________________ _________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 816
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Forslag til forordning
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Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49 %)

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 3-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 3-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 3-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49 %)

_________________ _________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 817
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 3-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49 %)

forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 3-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49 %)

_________________ _________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 818
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49 %)

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 34 %)

_________________ _________________
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28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 819
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 49 %)

i) drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg i NUTS 2-regioner, hvor 
kulstofintensiteten — defineret som 
forholdet mellem drivhusgasemissioner fra 
industrianlæg som indberettet af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/200628 og 
bruttoværditilvæksten i industrien — 
overstiger EU-27-gennemsnittet med en 
faktor 2. Hvis dette niveau ikke overskrides 
i nogen regioner på NUTS 2-niveau i en 
given medlemsstat, tages der hensyn til 
drivhusgasemissionerne fra industrianlæg i 
den NUTS 2-region med den højeste 
kulstofintensitet (vægtning 20 %)

_________________ _________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 
2006 om oprettelse af et europæisk register 
over udledning og overførsel af 
forurenende stoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF 
(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

Or. it
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Ændringsforslag 820
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25 %)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul, brunkulolieskifer og tørv 
(vægtning 25%)

Or. en

Ændringsforslag 821
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25 %)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding og energianvendelse af kul og 
brunkul (vægtning 25 %)

Or. en

Ændringsforslag 822
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25 %)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
over 25 %)

Or. en

Begrundelse

The number of jobs in coal mining, energy use and in carbon intensive industries should be 
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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. A way to compensate for 
this is to modify the weight for employment in mining and energy use of coal and lignite used 
for the calculation of the financial envelope and increase it from the current value of 25%. 
Such a change would account for the fact that the main aim of the JTF should be easing of the 
transition away from coal in the power sector. The weight of other criteria should be 
recalculated accordingly.

Ændringsforslag 823
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25 %)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
15%)

Or. en

Ændringsforslag 824
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25 %),

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
24 %),

Or. it

Ændringsforslag 825
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25 %)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
40 %)

Or. en

Ændringsforslag 826
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
25 %)

ii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul (vægtning 
12 %)

Or. es

Ændringsforslag 827
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) arbejdsløshedsprocenten i 
territoriet (vægtning 20 %)

Or. es

Ændringsforslag 828
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial
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Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iib) den tidligere udførte indsats for at 
opfylde klima- og miljømålene, under 
hensyntagen til den økonomiske 
indvirkning og tab af arbejdspladser 
(vægtning 15 %)

Or. es

Ændringsforslag 829
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. ii c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iic) affolkningsindekset (vægtning 
15 %)

Or. es

Ændringsforslag 830
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25 %)

iii) beskæftigelsen i industrien og 
energiproducerende anlæg i de NUTS 2-
regioner, der tages i betragtning med 
henblik på nr. i) (vægtning 35 %)

Or. en
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Ændringsforslag 831
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25 %)

iii) beskæftigelsen i sektoren for 
udvinding af kul og brunkul, udtrykt i 
forhold til den samlede industrielle 
arbejdsstyrke i hver region (vægtning 
33 %)

Or. en

Ændringsforslag 832
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25 %)

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 12 %)

Or. es

Ændringsforslag 833
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25 %)

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 3-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25 %)
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Or. en

Ændringsforslag 834
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 25 %),

iii) beskæftigelsen i industrien i de 
NUTS 2-regioner, der tages i betragtning 
med henblik på nr. i) (vægtning 24 %),

Or. it

Ændringsforslag 835
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) arbejdsløshedsprocenten, navnlig 
arbejdsløshedsprocenten for unge samt de 
ældre arbejdstagere, der er sværere at få 
tilbage på arbejdsmarkedet

Or. es

Ændringsforslag 836
Dimitrios Papadimoulis

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) arbejdsløshedsprocenten i 2019 i 
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regioner, hvor kul eller brunkul udvindes 
eller forbrændes (vægtning 10 %)

Or. en

Ændringsforslag 837
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) den hastighed, hvormed 
medlemsstaterne forpligter sig til at 
reducere deres drivhusgasemissioner fra 
kul eller brunkul som afspejlet i de 
respektive nationale energi- og 
klimaplaner for 2030 (vægtning 6 %)

Or. en

Ændringsforslag 838
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) befolkningstallet i et ø- eller 
randområde, der er afhængigt af 
egenproduktion af elektricitet fra diesel- 
eller benzindrevne generatorer (vægtning 
2 %).

Or. it

Ændringsforslag 839
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. v a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) befolkningstætheden i de NUTS 3-
regioner, der er angivet i de territoriale 
planer for en retfærdig omstilling

Or. es

Ændringsforslag 840
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. v b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vb) affolkningstal i de NUTS 3-
regioner, der er angivet i de territoriale 
planer for en retfærdig omstilling, med et 
gennemsnitligt fald på mere end 1 % 
mellem 2020 og 2020

Or. es

Begrundelse

I artikel 10a "Områder med naturbetingede eller demografiske ulemper og udfordringer" i 
Europa-Parlamentets holdning til Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden for 2021-2027 
anerkendes den særlige situation i disse områder, der står over for en demografisk udfordring 
med affolkning

Ændringsforslag 841
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. v b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vb) drivhusgasemissioner fra sø- og 
lufttransportfartøjer, der kan reduceres i 
kraft af anlæg af nye jernbane- og 
vejinfrastrukturer, som kan forbinde 
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regionerne eller dele af regionerne med 
hinanden (vægtning 29 %).

Or. it

Ændringsforslag 842
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra a – nr. v c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vc) den nationale 
arbejdsløshedsprocent

Or. es

Ændringsforslag 843
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at 
sikre, at ingen medlemsstat modtager et 
beløb på over 2 mia. EUR. De beløb, der 
overstiger 2 mia. EUR pr. medlemsstat, 
omfordeles forholdsmæssigt på 
tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 844
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
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Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at 
sikre, at ingen medlemsstat modtager et 
beløb på over 2 mia. EUR. De beløb, der 
overstiger 2 mia. EUR pr. medlemsstat, 
omfordeles forholdsmæssigt på 
tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 845
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR eller 5 mia. for en 
medlemsstat, der i form af tydelige 
indikatorer kan begrunde, at den har en 
større andel af sårbare regioner, hvor 
omstillingen til en miljømæssigt 
bæredygtig energipolitik ville skabe 
mærkbare socioøkonomiske risici, der er 
over gennemsnittet i andre medlemsstater. 
De beløb, der overstiger 2 mia. EUR pr. 
medlemsstat, eller 5 mia. for stærkt 
berørte medlemsstater, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. en
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Ændringsforslag 846
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed under hensyntagen til de 
resultater, der er opnået med hensyn til 
2020-målene for energieffektivitet og 
vedvarende energikilder, jf. henholdsvis 
artikel 1, stk. 1, i direktiv 2012/27/EU og 
bilag I til direktiv 2009/28/EF.

Or. en

Ændringsforslag 847
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR, og således, at hver 
region i den yderste periferi (som 
defineret i artikel 349 TEUF) tildeles 
yderligere 30 mio. EUR. De beløb, der 
overstiger 2 mia. EUR pr. medlemsstat, 
omfordeles forholdsmæssigt på 
tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.
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Or. fr

Ændringsforslag 848
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 20 % af den i artikel 3, stk. 2, anførte 
hovedstol. De beløb, der overstiger disse 
20 % pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Ændringsforslag 849
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR eller en støtteintensitet 
pr. indbygger på mere end 40 EUR for 
hele perioden. De beløb, der overstiger 
overnævnte begrænsning pr. medlemsstat, 
omfordeles forholdsmæssigt på 
tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.
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Or. es

Ændringsforslag 850
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 20 % af den i artikel 3, stk. 2, anførte 
hovedstol. De beløb, der overstiger 20 % af 
den i artikel 3, stk. 2, anførte hovedstol pr. 
medlemsstat, omfordeles forholdsmæssigt 
på tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Ændringsforslag 851
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 20 % af fondens midler som fastlagt i 
artikel 2, stk. 2. De beløb, der overstiger 
denne tærskel pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.
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Or. it

Ændringsforslag 852
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 27% af den i artikel 3, stk. 2, anførte 
hovedstol. De beløb, der overstiger disse 
27% pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Ændringsforslag 853
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 27% af den i artikel 3, stk. 2, anførte 
hovedstol. De overskydende beløb pr. 
medlemsstat, omfordeles forholdsmæssigt 
på tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. en
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Ændringsforslag 854
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb, 
der overstiger 32 % af hovedstolen. De 
beløb, der overstiger disse 32% pr. 
medlemsstat, omfordeles forholdsmæssigt 
på tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater. Medlemsstaternes andele 
beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Begrundelse

En større finansiel ramme for FRO bør også gå hånd i hånd med et højere loft. Det loft, der 
er vedtaget for den maksimale tildeling af midler til en medlemsstat, kan ikke begrænses til 2 
mia. EUR, hvis den samlede bevillingsramme er over 7,5 mia. EUR.

Ændringsforslag 855
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 1 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
1 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. en
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Ændringsforslag 856
Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 3 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
3 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Begrundelse

Den tærskel, der er til rådighed for medlemsstaterne, bør forhøjes, da det samlede FRO-
budget bør være mere robust.

Ændringsforslag 857
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) De medlemsstatsandele, der følger 
af anvendelsen af litra b), justeres i negativ 
eller positiv retning med en koefficient på 
1,5 gange forskellen, med hvilken den 
pågældende medlemsstats BNI pr. 
indbygger (opgjort i købekraftspariteter) i 
perioden 2015-2017 ligger højere eller 
lavere end den gennemsnitlige BNI pr. 
indbygger i EU-27-medlemsstaterne 
(gennemsnittet udtrykkes som 100 %)

c) De medlemsstatsandele, der følger 
af anvendelsen af litra b), justeres i negativ 
eller positiv retning med en koefficient på 
1,5 gange forskellen, med hvilken den 
pågældende medlemsstats BNI pr. 
indbygger (opgjort i købekraftspariteter) i 
perioden 2018-2020 ligger højere eller 
lavere end den gennemsnitlige BNI pr. 
indbygger i EU-27-medlemsstaterne 
(gennemsnittet udtrykkes som 100 %)

Or. en
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Ændringsforslag 858
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) De medlemsstatsandele, der følger 
af anvendelsen af litra b), justeres i negativ 
eller positiv retning med en koefficient på 
1,5 gange forskellen, med hvilken den 
pågældende medlemsstats BNI pr. 
indbygger (opgjort i købekraftspariteter) i 
perioden 2015-2017 ligger højere eller 
lavere end den gennemsnitlige BNI pr. 
indbygger i EU-27-medlemsstaterne 
(gennemsnittet udtrykkes som 100 %)

c) De medlemsstatsandele, der følger 
af anvendelsen af litra b), justeres i negativ 
eller positiv retning med en koefficient på 
1,5 gange forskellen, med hvilken den 
pågældende medlemsstats BNI pr. 
indbygger (opgjort i købekraftspariteter) i 
perioden 2018-2020 ligger højere eller 
lavere end den gennemsnitlige BNI pr. 
indbygger i EU-27-medlemsstaterne 
(gennemsnittet udtrykkes som 100 %)

Or. en

Ændringsforslag 859
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
Bilag I – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) De medlemsstatsandele, der følger 
af anvendelsen af litra b), justeres i negativ 
eller positiv retning med en koefficient på 
1,5 gange forskellen, med hvilken den 
pågældende medlemsstats BNI pr. 
indbygger (opgjort i købekraftspariteter) i 
perioden 2015-2017 ligger højere eller 
lavere end den gennemsnitlige BNI pr. 
indbygger i EU-27-medlemsstaterne 
(gennemsnittet udtrykkes som 100 %)

c) De medlemsstatsandele, der følger 
af anvendelsen af litra b), justeres i negativ 
eller positiv retning med en koefficient på 
1,75 gange forskellen, med hvilken den 
pågældende medlemsstats BNI pr. 
indbygger (opgjort i købekraftspariteter) i 
perioden 2015-2017 ligger højere eller 
lavere end den gennemsnitlige BNI pr. 
indbygger i EU-27-medlemsstaterne 
(gennemsnittet udtrykkes som 100 %)

Or. en
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Ændringsforslag 860
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne justering anvendes ikke for 
medlemsstater, for hvilke der er fastsat et 
loft for tildelingen i henhold til litra b).

udgår

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med forslaget om at lade bilag I, litra b), udgå.

Ændringsforslag 861
Krzysztof Hetman

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne justering anvendes ikke for 
medlemsstater, for hvilke der er fastsat et 
loft for tildelingen i henhold til litra b).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 862
Susana Solís Pérez

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) De tildelinger, der følger af 
anvendelsen af litra c), justeres for at sikre, 
at den endelige tildeling fra FRO fører til 
en støtteintensitet pr. indbygger (målt på 

d) De tildelinger, der følger af 
anvendelsen af litra c), justeres for at sikre, 
at den endelige tildeling fra FRO fører til 
en støtteintensitet pr. arbejdsløs person 



AM\1205769DA.docx 151/160 PE652.418v01-00

DA

grundlag af hele medlemsstatens 
befolkning) på mindst 6 EUR i hele 
perioden.

(målt på grundlag af hele medlemsstatens 
arbejdsløse del af befolkningen) på mindst 
0,15 EUR i hele perioden De beløb, der 
skal sikre, at minimumsstøtteintensiteten 
opnås, fratrækkes forholdsmæssigt 
tildelingerne til alle de øvrige 
medlemsstater, bortset fra dem, for hvilke 
der er fastsat et loft for tildelingen i 
henhold til litra b).

Or. en

Begrundelse

De forventede virkninger af tab af arbejdspladser vil være langt vanskeligere at absorbere i 
de medlemsstater, der har en høj arbejdsløshedsprocent.

Ændringsforslag 863
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) De tildelinger, der følger af 
anvendelsen af litra c), justeres for at sikre, 
at den endelige tildeling fra FRO fører til 
en støtteintensitet pr. indbygger (målt på 
grundlag af hele medlemsstatens 
befolkning) på mindst 6 EUR i hele 
perioden.

d) De tildelinger, der følger af 
anvendelsen af litra c), justeres for at sikre, 
at den endelige tildeling fra FRO fører til 
en støtteintensitet pr. arbejdsløs (målt på 
grundlag af medlemsstatens arbejdsløse 
befolkning) på mindst 0,15 EUR i hele 
perioden.

Or. es

Begrundelse

FRO bør inkludere et kriterium for tildeling, der er baseret på arbejdsløshedsprocenten for at 
tage hensyn til den ulige indvirkning af tab af arbejdspladser i de forskellige lande og 
regioner i EU. Endvidere bør kriteriet med støtteintensitet pr. indbygger udelukkes, da det 
skævvrider FRO's målsætning.
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Ændringsforslag 864
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) De tildelinger, der følger af 
anvendelsen af litra c), justeres for at sikre, 
at den endelige tildeling fra FRO fører til 
en støtteintensitet pr. indbygger (målt på 
grundlag af hele medlemsstatens 
befolkning) på mindst 6 EUR i hele 
perioden.

d) De tildelinger, der følger af 
anvendelsen af litra c), justeres for at sikre, 
at den endelige tildeling fra FRO fører til 
en støtteintensitet pr. indbygger (målt på 
grundlag af hele medlemsstatens 
befolkning) på mindst 10 EUR i hele 
perioden.

Or. en

Ændringsforslag 865
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) De tildelinger, der følger af 
anvendelsen af litra c), justeres for at sikre, 
at den endelige tildeling fra FRO fører til 
en støtteintensitet pr. indbygger (målt på 
grundlag af hele medlemsstatens 
befolkning) på mindst 6 EUR i hele 
perioden.

d) De tildelinger, der følger af 
anvendelsen af litra c), justeres for at sikre, 
at den endelige tildeling fra FRO fører til 
en støtteintensitet pr. indbygger (målt på 
grundlag af hele medlemsstatens 
befolkning) på mindst 4 EUR i hele 
perioden.

Or. es

Ændringsforslag 866
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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De beløb, der skal sikre, at 
minimumsstøtteintensiteten opnås, 
fratrækkes forholdsmæssigt tildelingerne 
til alle de øvrige medlemsstater, bortset fra 
dem, for hvilke der er fastsat et loft for 
tildelingen i henhold til litra b).

De beløb, der skal sikre, at 
minimumsstøtteintensiteten opnås, 
fratrækkes forholdsmæssigt tildelingerne 
til alle de øvrige medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med forslaget om at lade bilag I, litra b), udgå.

Ændringsforslag 867
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) indbyggere i øsamfund eller 
fjerntliggende områder, der er afhængige 
af selvforsyning med elektricitet fra 
diesel- eller benzingeneratorer (vægtning 
2 %)

Or. en

Ændringsforslag 868
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En specifik tildeling for regioner i den 
yderste periferi på 100 mio. EUR afsættes 
til de berørte medlemsstater.

Or. fr
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Ændringsforslag 869
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra a) udgår

Or. it

Ændringsforslag 870
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra b) Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra b)

1.2 Identificering af de territorier, der 
forventes at blive mest berørt, og 
begrundelse for dette valg med en 
tilhørende vurdering af de økonomiske og 
beskæftigelsesmæssige virkninger baseret 
på den seneste udgave af den nationale 
energi- og klimaplan.

Or. it

Ændringsforslag 871
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2 Identifikation af de territorier, der for 
nylig har været eller forventes at blive 
påvirket mest negativt, og begrundelse af 
dette valg med et tilsvarende skøn over de 
økonomiske og beskæftigelsesmæssige 
virkninger baseret på oversigten i afsnit 
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1.1

Or. en

Ændringsforslag 872
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vurdering af 
omstillingsudfordringer for hvert af de 
identificerede territorier

2. Vurdering af 
omstillingsudfordringer og -muligheder for 
hvert af de identificerede territorier

Or. en

Ændringsforslag 873
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2,1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale og territoriale virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi

2,1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale og territoriale virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral og 
cirkulær økonomi fuldt baseret på meget 
ressource- og energieffektive vedvarende 
energikilder, der har som mål at nå 
neutrale drivhusgasudledninger senest i 
2040

Or. en

Ændringsforslag 874
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
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Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2,1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale og territoriale virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi

2,1. Vurdering af de økonomiske, 
sociale og territoriale virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og bekæmpelsen af energifattigdom

Or. en

Ændringsforslag 875
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2,2. Udviklingsbehov og -målsætninger 
for 2030 med henblik på at opnå 
klimaneutralitet

2,2. Udviklingsbehov og -målsætninger 
for 2030, inden for det identificerede 
territorium,med henblik på at opfylde 
medlemsstaternes forpligtelse til at 
begrænse den globale temperaturstigning 
til 1,5 °C over det førindustrielle niveau

Or. en

Ændringsforslag 876
Niklas Nienaß

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2,2. Udviklingsbehov og -målsætninger 
for 2030 med henblik på at opnå 
klimaneutralitet

2,2. Udviklingsbehov og -målsætninger 
for 2030 med henblik på at opnå 
klimaneutralitet og bekæmpe 
energifattigdom

Or. en
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Ændringsforslag 877
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2,2. Udviklingsbehov og -målsætninger 
for 2030 med henblik på at opnå 
klimaneutralitet

2,2. Udviklingsbehov og -målsætninger 
for 2030 med henblik på at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050

Or. en

Ændringsforslag 878
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3 Sammenhæng med andre 
nationale, regionale eller territoriale 
strategier og planer

udgår

Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra e)
[...]
[...]

Or. it

Ændringsforslag 879
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2,3. Sammenhæng med andre 
nationale, regionale eller territoriale 
strategier og planer

udgår

Ref.: Artikel 7, stk. 2, litra e)
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[...]
[...]

Or. en

Ændringsforslag 880
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2,3. Sammenhæng med andre nationale, 
regionale eller territoriale strategier og 
planer

2,3. Sammenhæng med andre relevante 
nationale, regionale eller territoriale 
strategier og planer

Or. en

Ændringsforslag 881
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ref.: artikel 7, stk. 2, litra h). Ref.: artikel 7, stk. 2, litra h).

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til andre 
produktive investeringer end 
mikrovirksomheder og SMV'er:
- en udtømmende liste over sådanne 
operationer og virksomheder og for hver 
af dem en begrundelse for 
nødvendigheden af en sådan støtte

Or. it

Ændringsforslag 882
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
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ref.: Artikel 7, stk. 2), litra i) udgår

Or. en

Ændringsforslag 883
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ref.: Artikel 7, stk. 2), litra i) Ref.: Artikel 7, stk. 2), litra i)

Udfyldes kun, hvis der ydes støtte til 
investeringer med henblik på at opnå en 
reduktion af drivhusgasemissioner fra de 
aktiviteter, der er opført i bilag I til 
direktiv 2003/87/EF:
en udtømmende liste over operationer, der 
skal støttes, og en begrundelse for, at de 
bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi og fører til 
betydelige reduktioner i 
drivhusgasemissionerne lavere end de 
relevante benchmarks, der anvendes til 
gratis kvotetildeling i henhold til direktiv 
2003/87/EF, og forudsat at de er 
nødvendige for at beskytte et betydeligt 
antal job

Or. it

Ændringsforslag 884
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
Bilag III – overskrift 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

REGIONALPOLITIK Fælles 
outputindikatorer (RCO) og 
REGIONALPOLITIK Fælles 
resultatindikatorer (RCR) for Fonden for 
Retfærdig Omstilling29

REGIONALPOLITIK Fælles 
outputindikatorer (RCO) for Fonden for 
Retfærdig Omstilling29

_________________ _________________
29 Af præsentationsmæssige årsager 
grupperes indikatorerne for at gøre det 
lettere at matche indikatorerne i andre af 
samhørighedspolitikkens fondsspecifikke 
forordninger.

29 Af præsentationsmæssige årsager 
grupperes indikatorerne for at gøre det 
lettere at matche indikatorerne i andre af 
samhørighedspolitikkens fondsspecifikke 
forordninger.

Or. es

Begrundelse

Resultatindikatorerne afhænger ikke kun af interventionerne, men også af andre faktorer.


