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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for 
Retfærdig Omstilling
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0022),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0007/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af ...1 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse af ...2 fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A9-0000/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet har mange gange gjort det klart, at EU's ambitiøse politiske mål skal 
nås ved hjælp af et ambitiøst budget. Oprettelsen af denne nye fond må ikke føre til 
nedskæringer i andre væsentlige instrumenter i Unionens regionalpolitik.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Formålet med FRO er at yde støtte til omstillingen i regioner, der er afhængige af 
udvindingsindustrien eller sværindustrien med hensyn til deres økonomiske og sociale 
velfærd. Det er imidlertid vigtigt ikke at glemme øsamfund og fjerntliggende regioner, som 
ofte ikke er forbundet med den generelle energiinfrastruktur, og som kan være afhængige af 
selvstændige diesel- eller benzingeneratorer for at få elektricitet.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

emissionsreduktion, i overensstemmelse 
med EU's klimamålsætninger for 2030 og 
målsætningen om klimaneutralitet i EU 
inden 205013, samtidig med at den 
kvalificerede beskæftigelse opretholdes og 
styrkes, og en forringelse af miljøet 
undgås. Der bør også lægges særlig vægt 
på aktiviteter, der fremmer innovation og 
forskning inden for avancerede og 
bæredygtige teknologier, samt inden for 
digitalisering og konnektivitet, forudsat at 
sådanne foranstaltninger hjælper med at 
afbøde de negative bivirkninger af en 
omstilling til og bidrager til en 
klimaneutral og cirkulær økonomi. Disse 
investeringer bør også gøre det muligt at 
finansiere omkostninger til ekspertise og 
analyser, der kan bidrage til at nå målene 
om en vellykket omstilling i eksisterende 
veletablerede foretagender.

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

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

Or. en

Begrundelse

Omstillingen til en grøn økonomi er et centralt mål for Europa. Denne fond vil yde et vigtigt 
bidrag til dette mål. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at denne omstilling skal ske 
gradvis, så forstyrrelser af den økonomiske og sociale balance mindskes mest muligt. Der 
skal især lægges vægt på genanvendelse og ændring af kvalifikationerne hos arbejdstagere, 
der er uddannet i de pågældende sektorer.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Uddannelse af de berørte arbejdstagere er særlig vigtig, så de fortsat kan være aktive på 
fremtidens arbejdsmarked.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

betydeligt antal job, og hvis de ikke fører 
til eller er et resultat af udflytning. 
Investeringer i eksisterende industrianlæg, 
herunder dem, der er omfattet af Unionens 
emissionshandelssystem, bør tillades, hvis 
de bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050 og ligger 
betydeligt under de relevante benchmarks, 
der er oprettet til gratistildeling i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF14, og hvis de resulterer i 
beskyttelse af et betydeligt antal job. 
Enhver sådan investering bør anføres som 
sådan i den relevante territoriale plan for 
retfærdig omstilling. For at beskytte 
integriteten af det indre marked og 
samhørighedspolitikken bør støtte til 
virksomheder være i overensstemmelse 
med Unionens statsstøtteregler som fastsat 
i artikel 107 og 108 i TEUF, idet der tages 
særligt hensyn til de deraf følgende 
strukturelle ændringer og til de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
disse ændringer. Denne undtagelse bør 
give mulighed for støtte af den 
økonomiske udvikling i områder, hvor 
levestandarden er overordentlig lav, eller 
hvor der hersker en alvorlig 
underbeskæftigelse, samt i regionerne i 
den yderste periferi, under hensyn til 
deres strukturelle, økonomiske og sociale 
situation.

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

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

Or. en

Begrundelse

I visse områder af Den Europæiske Union tillader statsstøttereglerne støtte til virksomheder, 
som ikke er SMV'er. Dette omfatter særligt fattige områder, områder med høj arbejdsløshed 
og regioner i den yderste periferi.



PR\1202915DA.docx 11/32 PE648.609v03-00

DA

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Støtte til produktive investeringer i 
andre virksomheder end SMV'er gennem 
FRO bør ikke begrænses til de områder, 
der er berettiget til statsstøtte i henhold til 
de gældende statsstøtteregler, jf. artikel 
107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF. Alle 
regioner bør have lov til at modtage 
bistand via FRO for effektivt at imødegå 
truslen om tab af arbejdspladser på et 
tidligt tidspunkt.

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) De områder, der er mest berørt af 
omstillingen til en klimaneutral økonomi, 
bør have mulighed for aktivt at imødegå 
de hermed forbundne strukturelle 
ændringer så tidligt som muligt. De 
gældende EU-regler for statsstøtte bør 
derfor sikre, at den nødvendige støtte er 
tilladt, uanset de støttede regioners status.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Parlamentet anser overholdelse af partnerskabsprincippet for at være af afgørende betydning 
for en vellykket territorial plan for retfærdig omstilling, da dette sikrer, at økonomiske og 
sociale partnere samt f.eks. miljøinteressegrupper kan høres om programmerings- og 
gennemførelsesspørgsmål.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ordføreren mener, at det er vigtigt også at understrege det sociale aspekt af FRO.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at øge resultatorienteringen i 
brugen af midler fra FRO bør 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og forordning 
(EU) .../... [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] have mulighed for at 
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der er fastsat i den specifikke målsætning 
for FRO.

anvende finansielle korrektioner, hvis man 
er meget langt fra at nå de mål, der er 
fastsat i den specifikke målsætning for 
FRO.

Or. en

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at Fonden for Retfærdig Omstilling som foreslået har et langt større 
anvendelsesområde end Fonden for Retfærdig Energiomstilling, som Parlamentet tidligere 
har foreslået, er der behov for et meget større budget. Ikke desto mindre bør midlerne til de 
øvrige samhørighedsfonde ikke bringes i fare.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I henhold til stk. 1 støtter FRO følgende 
aktiviteter:

Or. en

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Ordføreren ønsker at understrege, at FoI-investeringer også kan gå til universiteter og 
offentlige forskningsinstitutioner, når det er berettiget i den territoriale plan for retfærdig 
omstilling. 

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i digitalisering og e) investeringer i digitalisering og 
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digital konnektivitet digital konnektivitet, herunder digitalt 
landbrug og præcisionslandbrug

Or. en

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) investeringer i projekter vedrørende 
nye anvendelser

Or. en

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende i) hjælp til jobsøgning for jobsøgende 
samt indkomststøtte

Or. en

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kriseramte virksomheder som 
defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/201416

udgår

_________________
16 Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens 
artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 
26.6.2014, s. 1).

Or. en
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i 
bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor 
der er mindst to bredbåndsnet af 
tilsvarende kategori.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 27

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 

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 
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flere prioriteter inden for et program. flere prioriteter inden for et program, der 
er dækket af forordning (EU) .../... [den 
nye forordning om fælles bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 28

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, når 
de territorier, der påvirkes mest negativt af 
omstillingsprocessen, udpeges i den 
relevante territoriale plan for retfærdig 
omstilling, og når den relevante territoriale 
plan for retfærdig omstilling er i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats nationale energi- og 
klimaplan, medmindre den på behørig vis 
kan begrunde tilbageholdelse af sin 
godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 29

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 

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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må ikke overstige tre gange dette beløb.

Or. en

Ændringsforslag 30

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 lokale og regionale 
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.

____________________ __________________
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 31

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, den potentielle indvirkning 
på statens indtægter, udviklingsbehovene 
og de målsætninger, der skal nås inden 
2030, i forbindelse med omstillingen eller 
lukningen af drivhusgasintensive 
aktiviteter i disse territorier

Or. en

Ændringsforslag 32

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

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

Or. en

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territoriale planer for retfærdig omstilling Territoriale planer for retfærdig omstilling 
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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.

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 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. 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 35

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 Artikel 9

Finansielle korrektioner 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) 

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

Ændringsforslag 36

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 37

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
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Ændringsforslag 38

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 39

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Overgangsbestemmelser

Medlemsstaterne er omfattet af en 
overgangsperiode 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 overgangsperioden, og 
Kommissionen tager ikke hensyn hertil, 
når den overvejer afgørelser om frigørelse 
eller tab af finansiering.

Or. en
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 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. 166/20061 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. 166/20061 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 33 %)

____________________ __________________
1 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).  

1 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 41

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 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, udtrykt i 
forhold til den samlede industrielle 
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arbejdsstyrke i hver region (vægtning 
33 %)

Or. en

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) indbyggere i øsamfund eller 
fjerntliggende områder, der er afhængige 
af selvforsyning med elektricitet fra 
diesel- eller benzingeneratorer (vægtning 
2 %)

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilføjer et kriterium til tildelingsmetoden for FRO. Det foreslås heri, at 
der gives en mindre forhøjelse til de medlemsstater, der er ansvarlige for øsamfund eller 
fjerntliggende områder, som er afhængige af diesel- eller benzingeneratorer for at få 
elektricitet, da disse områder ikke er forbundet med det almindelige kontinentale elnet, og 
overgangen til grøn energi derfor er særlig vanskelig og dyr. Vægtningen af de resterende 
punkter skal reduceres tilsvarende. 

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vb) 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
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Begrundelse

Dette ændringsforslag tilføjer et kriterium til tildelingsmetoden for FRO med forslag om en 
forhøjelse til de medlemsstater, der gav tilsagn om mere ambitiøse bidrag i deres udkast til en 
national energi- og klimaplan end minimumskravet til ambitionsniveau.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 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
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BEGRUNDELSE

A. Indledning

I de lovgivningsforslag, der vedrører anvendelsen af samhørighedspolitikkens midler i 
perioden 2021-2027, vil en af de hovedmålsætninger, som vil fremme EU's investeringer, 
være et "grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, 
investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til 
klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring". Dette har til formål at gennemføre 
Parisaftalen. Desuden skal 25 % af de samlede FFR-udgifter anvendes til klimarelaterede 
aktiviteter. 

Den europæiske grønne pagt styrker i endnu højere grad EU's engagement i en grønnere 
fremtid med en ny vækstpolitik for Europa med det ambitiøse mål at opnå klimaneutralitet 
inden 2050, hvilket er et mål, som Det Europæiske Råd godkendte den 12. december 2019. 

På vejen mod en grøn økonomi og klimaneutralitet er der særlige problemer, som vi hurtigst 
muligt skal forholde os til. Der er f.eks. et stort antal regioner, som stadig er afhængige af 
fossile brændstoffer og drivhusgasintensive industriprocesser. Disse regioners omstilling til en 
klimaneutral økonomi er derfor en enorm udfordring. Økonomiske aktiviteter med høje 
intensitetsniveauer for drivhusgasemissioner, eller som er baseret på produktion og 
anvendelse af fossile brændstoffer såsom kul og brunkul, vil uvægerligt opleve tilbagegang i 
det økonomiske output og beskæftigelsesniveauet. Andre sektorer med høje niveauer for 
drivhusgasemissioner vil skulle opgive deres kulstofintensive processer: De vil skulle 
gennemgå en omstilling. Desuden vil en række arbejdspladser, som indirekte afhænger af 
ovennævnte aktiviteter, nu også skulle gennemgå en omstilling; ellers risikerer de at ophøre 
med at eksistere. Alle disse ændringer vil have en direkte indvirkning på menneskers liv og 
vil uvægerligt skabe en bred vifte af sociale udfordringer.

Ordføreren glæder sig derfor meget over, at Kommissionen ved at forelægge et særskilt nyt 
udkast til forordning om oprettelse af en fond for retfærdig omstilling i finansieringsperioden 
efter 2020 har rettet sin opmærksomhed mod disse sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer og tilkendegivet, at det er vigtigt med en fælles EU-reaktion på behovet for en 
retfærdig omstilling. 

Ordføreren mener imidlertid, at dette forslag, der udgør det første lovgivningsmæssige forslag 
til gennemførelse af prioriteterne i den europæiske grønne pagt og indgår i investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa, stadig kræver visse ændringer, tilføjelser og tilpasninger. 
Ordføreren er især bekymret over den samfundsøkonomiske indvirkning af 
omstillingsprocessen hen imod en klimaneutral økonomi og er af den faste overbevisning, at 
EU er nødt til at gennemføre omstillingen uden at lade ulighederne mellem regionerne vokse 
yderligere, og uden at nogen borger bliver ladt i stikken.

B. Opbygningen af mekanismen for retfærdig omstilling

Ordføreren glæder sig over mekanismen for retfærdig omstillings tresøjlestruktur, der består 
af Fonden for Retfærdig Omstilling, den særlige ordning under InvestEU og lånefaciliteten 
for den offentlige sektor i samarbejde med EIB-Gruppen. Fonden for Retfærdig Omstilling vil 
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primært blive anvendt til at yde tilskud, og dens fokus vil være på økonomisk diversificering 
og omskoling og aktiv inklusion af arbejdstagere og jobsøgende, hvorimod de to andre søjler 
vil henholdsvis tiltrække private investeringer og mobilisere offentlig finansiering. 

Ordføreren påpeger også, at Fonden for Retfærdig Omstilling gennemføres ved delt 
forvaltning i tæt samarbejde med nationale, regionale og lokale myndigheder og interessenter, 
da dette sikrer ejerskab til omstillingsstrategien. Overholdelse af partnerskabsprincippet er 
også af afgørende betydning, da det sikrer, at økonomiske og sociale partnere høres om 
programmerings- og gennemførelsesspørgsmål.

C. Anvendelsesområdet for støtten

Ordføreren glæder sig over, at den foreslåede FRO vil støtte aktiviteter inden for økonomisk 
diversificering, omskoling af arbejdstagere og miljømæssig genopretning. Dette er en bred 
vifte af aktiviteter, der mere specifikt omfatter investeringer i: SMV'er, FoI, energirelateret 
teknologi og infrastruktur, digitalisering, regenerering, den cirkulære økonomi, 
opkvalificering og omskoling af arbejdstagere samt bistand til og inklusion af jobsøgende. 
Listen over aktiviteter bør dog ikke være endelig, og dens anvendelsesområde bør være endnu 
bredere og omfatte universiteter og offentlige forskningsinstitutioner, investeringer i 
vedvarende energi, elproduktion og infrastruktur samt miljøvenlige transportmidler. 

Endvidere anses det, i betragtning af ulemperne ved kerneenergi, for hensigtsmæssigt, at 
kernekraftværker udelukkes fra finansiering.

D. Budget

Ordføreren glæder sig over, at den foreslåede FRO vil fremme energiomstillingen og støtte en 
langt bredere vifte af aktiviteter under tre brede kategorier: social støtte, økonomisk 
revitalisering og landskabsretablering. Ordføreren anmoder derfor om et langt større budget 
end de 7,5 mia. EUR, som Kommissionen har foreslået, men understreger, at dette ikke må 
bringe finansieringen af de øvrige samhørighedsfonde i fare. EU's ambitiøse politiske mål kan 
kun nås ved hjælp af et ambitiøst budget. Midlerne fra FRO bør supplere de midler, der er til 
rådighed under de eksisterende instrumenter i Unionens regionalpolitik, og bør ikke være 
resultatet af overførsler fra andre fonde. 

Ordføreren udtrykker også håb om, at de samlede investeringer via de tre søjler i mekanismen 
for retfærdig omstilling vil overstige de forventede 100 mia. EUR, idet der vil blive behov for 
yderligere ressourcer for at hjælpe de områder, der er hårdest ramt af 
omstillingsudfordringerne, og samtidig opfylde målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der opretholdes en høj beskæftigelsesfrekvens i – og efter – omstillingsprocessen. 

Efter ordførerens mening bør der også lægges særlig vægt på de befolkningsgrupper, der bor 
på øer eller i fjerntliggende områder og er afhængige af diesel- eller benzingeneratorer for at 
få elektricitet, da energiomstillingen kan være vanskeligere og dyrere at gennemføre. 
Ordføreren ændrer derfor den i tildelingsmetoden fastsatte vægtning og tilføjer et nyt 
kriterium vedrørende øer og fjerntliggende områder, således at fordelingsmetoden afspejler de 
reelle behov for befolkningsgrupper, der befinder sig i en omstillingsfase.

Desuden mener ordføreren, at den ekstra indsats, som medlemsstaterne gør for at nedbringe 
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emissionerne ud over målet, bør belønnes. Ordføreren foreslår derfor en væsentlig tilpasning 
af tildelingerne. 

E. Statsstøtteregler

For effektivt at imødegå truslen om tab af arbejdspladser er det nødvendigt med en fleksibel 
anvendelse af statsstøttereglerne og en inklusiv tilgang til alle regioner. Dette betyder, at 
støtten ikke bør begrænses til områder, der er berettiget til statsstøtte i henhold til den 
gældende lovgivning om statsstøtte. Andre områder, herunder fattige områder, områder med 
høj arbejdsløshed og regioner i den yderste periferi, bør også omfattes. 

F. Forfinansiering

Ordføreren glæder sig over, at det er op til medlemsstaterne at udarbejde de territoriale planer 
for retfærdig omstilling og udpege de berørte regioner på NUTS 3-niveau, eller dele heraf, 
som bør støttes. I betragtning af at det vil være en udfordring for forvaltningsmyndighederne 
og medlemsstaterne at færdiggøre disse planer inden udgangen af 2020, bør der imidlertid 
stilles betinget forfinansiering til rådighed til teknisk bistand for at afhjælpe denne udfordring. 
Desuden bør medlemsstaterne drage fordel af en overgangsperiode til udarbejdelse og 
vedtagelse af de territoriale planer for retfærdig omstilling, uden at det går ud over deres 
berettigelse til finansiering.
 
 


